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Geachte 

 
De Koninklijke Vlaamse Imkersbond of kortweg KonVIB vzw is één van de vier 
overkoepelende imkerverenigingen in Vlaanderen. Zij is niet alleen de grootste bond, 
maar tevens ook de oudste.  
Het Maandblad van de KonVIB is het paradepaardje van de vereniging en de reden 
waarom vele, ook niet–imkers, zich abonneren op dit tijdschrift. Het maandblad 
verschijnt tienmaal per jaar met een oplage van 3.750 exemplaren. De abonnementen 
zijn vooral verspreid over het Vlaamse land, maar ook in het buitenland zijn heel wat 
imkers en geïnteresseerden, voornamelijk in Nederland, geabonneerd op het Maandblad. 
Wenst u in 2014 te adverteren in het Maandblad van de KonVIB, gelieve dan de 
bijgevoegde BESTELBON ingevuld en ondertekend op te sturen naar de schatbewaarder 
van de KonVIB. De andere bijlage is het blad met de TARIEVEN. 
 
Het materiaal voor de advertentie(s) dient bezorgd te worden aan de hoofdredacteur:  

Dirk Desmadryl, WESTOUTERSTRAAT 84, BE-8970 POPERINGE 
dirkdesmadryl@telenet.be 

 
Namens de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw 
Marc Vlyminckx 

 
Advertenties in het Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond - Contractvoorwaarden 

1.  Het plaatsen van advertenties in het Maandblad staat open voor iedereen die betrokken is bij de 
wereld van de imkerij. 
2.  De aanvraag van een advertentie gebeurt via e-mail of per brief gericht aan de schatbewaarder. 
De aanvrager respecteert de voorschriften zoals vermeld op de documenten “BESTELBON” en 
“TARIEVEN”. 
3.  De Koninklijke Vlaamse Imkersbond behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, 
elke advertentieaanvraag te weigeren.  
4.  Een advertentieaanvraag is maar aanvaard mits de hoofdredacteur zijn uitdrukkelijk akkoord  
heeft meegedeeld. 
5.  De aansprakelijkheid van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond voor directe schade wegens 
tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing is beperkt tot het bedrag 
dat de adverteerder voor de plaatsing betaald heeft. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade, 
zoals gederfde winst, wordt expliciet uitgesloten en is niet verhaalbaar lastens de Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond. 
6.  Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden 
producten geen inbreuk vormen op de rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, 
niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. 
7.  De Koninklijke Vlaamse Imkersbond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties, noch voor de kwaliteit van het aanbod. 
8.  De adverteerder vrijwaart de Koninklijke Vlaamse Imkersbond tegen elke rechtsvordering die 
tegen haar zou worden ingesteld ingevolge een gepubliceerde advertentie. 
9.  Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent territoriaal 
bevoegd. 
10. Alle facturen zijn betaalbaar vóór vervaldatum. Bij niet-betaling-vóór-vervaldag behoudt de 
KonVIB zich het recht de aanvraag, voor het publiceren van de advertentie in haar maandblad, te 
weigeren. 
 


