
Op het juiste moment.  
Optimale exposure!

Wij zien u graag voorbijflitsen  
bij Aan de Kade

Aanleverspecificaties

Zelf aanleveren?

Wilt u adverteren op het Aan de Kade scherm en heeft u zelf uw advertentie 

opgemaakt, dan moet u rekening houden met de volgende specificaties:

• Formaat: 896 x 288 pixels

• Beeldresolutie: 72 dpi

• Kleurprofiel: RGB

• Bestandsformaat: JPG

Advertentie laten opmaken?

Het is ook mogelijk om uw advertentie te laten opmaken. De kosten hiervoor 

bedragen € 55,- exclusief btw. Hiervoor hebben wij het volgende van u nodig:

• Het bericht

• Uw logo (in EPS of PDF)

• Een of meerdere afbeeldingen (minimale resolutie van 896 x 288 pixels)

Aanleveren

U kunt uw opmaak of materiaal digitaal per mail aanleveren t.a.v. Giel van Oijen 

op e-mailadres adverteren@aandekade.nl

Aan de Kade - Kanaaldijk-Noord, Eindhoven www.aandekade.nlwww.aandekade.nl
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Contact
Heeft u vragen over de Aan de Kade LED schermen of wilt u adverteren? 

Neemt u dan contact met ons op:

Giel van Oijen
T +31(0)6 22 23 58 09  

Joop Camminga
T +31(0)6 14 91 59 50

E adverteren@aandekade.nl

Aan de Kade LED schermen zijn onderdeel van:

Van Hardenbroek Beheer BV
Dijnselburgerlaan 7

3705 LP  Zeist

T +31(0)88 - 70 702 50

E beheer@vanhardenbroek.nl

De kosten

Wat kost het adverteren op onze LED schermen?

De kosten voor het plaatsen van uw boodschap bedragen voor een periode van  

2 weken € 350,- en voor 4 weken slechts € 550,- excl. btw. Uw boodschap draait in een 

loop van maximaal 10 adverteerder en duurt daarmee 6 seconden. Het scherm is 

operationeel van 7.00 - 22.00 uur, hiermee komt u 60 x per uur voorbij.

Waarom adverteren?

Waarom adverteren op een LED scherm?

De sprankelende beelden van een LED scherm werken zeer attractief, de 

aandacht van de passant wordt hiermee snel getrokken. De impact van een LED 

scherm is dan ook vele malen groter dan statische reclame-uitingen op billboards.

Winkelgebied Aan de Kade

Winkelgebied Aan de Kade biedt een uitgebreid winkelaanbod. Het winkelgebied 

bevindt zich aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. Door de verzameling 

meubelzaken, bouwmarkten, keuken- en sanitairzaken, woonwinkels en meer is 

er een groot aanbod beschikbaar. Mede hierdoor mogen we spreken dat het 

winkelgebied een attractieve waarde heeft.

Het Aan de Kade terrein is voorzien van een tweetal prachtige LED schermen  

van 7 x 2,5 meter, deze schermen hangen ter hoogte van Parix aan de 

Tenierslaan. Buiten de ondernemers van Aan de Kade bieden wij u de ruimte om 

op deze unieke plek te adverteren. Wilt u dus ook goed gezien worden neem dan 

snel contact met ons op!

LED Scherm

LED Scherm
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