
Gebruiksvoorwaarden voor het plaatsen van activiteiten en evenementen 
 
□ Vermelding in de agenda op het online platform ijmond-noord.nl 
□ Vermelding op de ledschermen (bovenzijde ledscherm, deel gemeente Beverwijk) op drie 
invalswegen van Beverwijk  

 
✓ Zeestraat (ter hoogte van de vijver) 
✓ Plesmanweg (bij het Kennemer College) 
✓ Noorderweg (nabij de Vuurlinie) 

 
 
Activiteiten en evenementen voor plaatsing:   

o activiteiten van algemene aard, voor iedereen toegankelijk (al dan niet tegen 
betaling).  

o evenementen van instellingen die voor een breed en algemeen publiek toegankelijk 
zijn, zoals bijvoorbeeld Beverwijk Sprankelt, Beverwijk uit de Kunst en het Young Art 
festival. 

o evenementen van (sport)verenigingen (niet de wekelijkse wedstrijd) waar iedereen 
aan mee kan doen en belangrijke wedstrijden zoals de stadsderby’s specifiek uit de 
gemeente Beverwijk.  

o IJmond overstijgende evenementen (zoals de Theatermanifestatie en op voorwaarde 
dat het aansluit bij de kernwaarden van onze stad). 

o activiteiten zoals (jaar)markten en kermissen. 
o open dagen van basisscholen en voortgezet onderwijs. 
o open dagen van makelaars of inschrijving voor nieuwe projecten van 

woningbouwverenigingen. 
o berichten over promotie van het stadsimago. 
o data van de koopzondagen. 

 
Termijn van aanleveren en plaatsen 

o Aanmelden van een activiteit / evenement kan bij de uitvoerende partij uiterlijk drie 
weken voorafgaand aan de activiteit / evenement. De aanmelding is digitaal via de 
website ijmond-noord.nl 

o Twee weken voor aanvang activiteit / evenement vindt publicatie plaats.  
o Het plaatsen van de activiteiten en evenementen is gratis.  
o De uitvoerende partij zorgt voor publicatie (invoer en beheer van datagegevens).  
o Indien nodig stemmen de gemeente en de uitvoerende partij, voorafgaand aan 

publicatie, af om evenementen ‘goed te keuren’ voor publicatie.  
o De gemeente en de uitvoerende partij behouden het recht om activiteiten / 

evenementen wel dan niet te plaatsen of de periode van plaatsing aan te passen. 
Indien noodzakelijk, wordt de aanvrager gevraagd om gegevens te wijzigen en/of aan 
te passen.  
 

Algemeen  
o Een vermelding bestaat uit tekst en beeld, passend binnen het format.  
o Het aantal te plaatsen evenementen is onbeperkt (maximaal 7 verschillende  

aankondigingen per dag).   
o Een vermelding van een evenement / activiteit verschijnt op vier borden in de stad.  
o Grotere, algemene evenementen (zoals kermissen, festivals, etc.) krijgen voorrang op  

kleinere evenementen (zoals een open dag van bijvoorbeeld een galerie of 
buurthuis). De volgorde wordt bepaald door de gemeente Beverwijk en de 
uitvoerende partij. 

o Gemeentelijke mededelingen die van belang zijn voor inwoners van de gemeente 
Beverwijk krijgen voorrang indien nodig. Noodberichten gegeven door gemeente, 
politie, brandweer of hulpdiensten hebben hoge prioriteit. Deze berichten kunnen 
reden zijn om andere vermeldingen tijdelijk achterwege te laten.  
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Aanvragen die worden afgewezen 
o Teksten van politieke of religieuze aard.  
o Teksten in strijd met de wet, de waarheid, het algemeen belang of de openbare orde, 

de goede smaak en het fatsoen. 
o Teksten die onnodig kwetsen of een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. 
o Uitingen van een persoonlijke mening of opvatting. 
o Verkoopacties of reclameboodschappen. 
o Onderscheidingen of prijzen voor personen/bedrijven aan/door inwoners of 

verenigingen. 
 
Verantwoordelijkheid  

o De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor de invoering van informatie op de 
ledschermen (de tekstregels). Het plaatsen van de informatie op de ledschermen 
betreft een feitelijke handeling.   

o De informatie op de digitale borden (de tekstregels) wordt met grote zorg 
samengesteld. De uitvoerende partij houdt zich het recht voor inhoudelijke, 
redactionele en/of taalkundige aanpassingen te doen of te herschrijven ten behoeve 
van de leesbaarheid en/of de interpretatie.  

o De uitvoerende partij kan te allen tijde verzoeken weigeren wanneer deze in strijd zijn 
met de spelregels uit dit document. De verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld.  

 
Disclaimer 
Het gemeentebestuur of de uitvoerende partij is niet verantwoordelijk voor het niet of maar 
ten dele verschijnen van een vermelding op de ledschermen door problemen, defecten en 
dergelijke of vanwege grote evenementen, calamiteiten en dergelijke die de hoogste prioriteit 
krijgen. Het niet of maar gedeeltelijk verschijnen van een vermelding is geen aanleiding tot 
schadevergoeding of restitutie.  

o De gemeente Beverwijk beheert de informatieve tekst op de ledschermen.  
o Suurland Outdoor is verantwoordelijk voor de reclames op het onderste deel van  

de ledschermen en de plattegronden op de achterzijde.   
o De gemeente is niet verantwoordelijk voor mogelijke (tegen)strijdigheden tussen 

informatie op het door haar gevulde informatiedeel en de daaronder geplaatste 
reclames.  

o De gemeente Beverwijk is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief 
gevolg dat uit mogelijke (tegen)strijdigheden voortvloeit.  

 


