
 
 
Plaatsingsvoorwaarden 
 

Bakel Leeft is een internetsite met een zo compleet mogelijk en actueel overzicht van alle activiteiten op het gebied van 

Kunst & Cultuur, Uitgaan, Recreatie, Winkelen en Evenementen. 

 

Dit is het basisuitgangspunt bij het verwerken van de agendagegevens. De activiteiten in de agenda moeten voor iedereen 

(tenzij leeftijdsgrens) toegankelijk zijn, een datum hebben én een aanvangstijd. 

 

Over enkele onderwerpen waarover discussie zou kunnen ontstaan, hebben we een knoop doorgehakt. 

 

Wel 

- Activiteiten binnen Bakel (inclusief Golfbaan Stippelberg, Natuurpoort en Landgoed Nederheide, De Bosparel en 

Het Grotels Hof)  

- Sportevenementen die publiek trekken. Het moeten evenementen zijn die ook niet-beoefenaren trekken. Meestal 

hebben die randactiviteiten (springkussen, terras, muziek). WK’s, EK’s en NK’s mogen in principe altijd. 

- Koopzondagen en andere activiteiten van de Bakelse winkeliersvereniging 

- Modeshows (al dan niet commercieel) 

- Muziekactiviteiten, feesten en dansavonden (met of zonder livemuziek) 

- Activiteiten van de Bakelse horecavereniging 

- Veilingen en vlooienmarkten (al dan niet commercieel) 

- Films en dergelijke (ook sportuitzendingen op groot TV scherm) 

- Exposities en rondleidingen 

- Open dagen met vrije toegang, om eens vrijblijvend rond te kijken bij een bedrijf of vereniging 

- Kaarten, bridge en bingo (gezelschapsspelen) 

- Wereldrecordpogingen 

- Lezingen 

- Activiteiten van de Bakelse Ondernemersvereniging 

- Activiteiten van de Stichting Bakel 1300 

- Openbare recreatieve activiteiten 

- Arrangementen door samenwerkende ondernemers  

 

Niet 

- Activiteiten buiten Bakel  

- Competitiesport, zonder toegang voor niet-beoefenaars 

- Activiteiten alleen voor de eigen buurt of wijk 



- Vergaderingen & andere besloten bijeenkomsten 

- Clubavonden 

- Collectes 

- Oud-papieracties, ophaalacties van kleding of voor vlooienmarkten 

 
 

Aanvullende Voorwaarden 
 
Gebruik van de Bakel leeft agenda is gratis, wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt. Er staan echter wel 
enkele plichten tegenover.  
 
U vult zelf uw gegevens in op de website www.bakelleeft.nl in behoorlijk Nederlands en zonder spelfouten. Bakel Leeft 
controleert of de activiteit aan de  voorwaarden voldoet. Is dat het geval dan wordt de activiteit op de agenda geplaatst. De 
beslissing om eventueel niet te plaatsen ligt volledig bij Bakel Leeft.  
  
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de Bakel Leeft agenda, krijgt de Bakel Leeft organisatie automatisch het recht om 
kosteloos Bakel Leeft promotie te maken op de betreffende activiteit. Denk dan aan banieren, hekwerkbanners, viltjes en 
soms een promotieteam. Dit gebeurt overigens altijd in overleg. Als organisatie werkt dan u mee aan het professioneel 
tonen van Bakel Leeft promotie en op verzoek plaatst u de promotiemiddelen zelf. 
 
Ook plaatst u het logo van Bakel Leeft op uw website (vereniging, bedrijf, evenement) met een hyperlink naar de website 
van Bakel Leeft.  Het logo zal op verzoek per email worden toegestuurd. Ook kunt het logo downloaden van de website van 
Bakel Leeft. Na plaatsing van ons logo op uw site, wordt uw vereniging/onderneming op site vernoemd. 
 
Bakel Leeft verleent geen financiële steun in welke vorm dan ook. Het project Bakel Leeft wordt uitgevoerd door 
Ondernemersvereniging Bakel; onder voorbehoud van voldoende draagvlak en financieel organisatorische haalbaarheid. 

 
 
Ondergetekende gaat akkoord met de aanvullende voorwaarden: 
 
 
Bedrijfsnaam/vereniging  _____________________________________________________________ 
 
Naam                                   _____________________________________________________________ 
 
Functie                                 _____________________________________________________________ 
 
Email              _____________________________________________________________ 
 
Telnr.                                    ______________________________________________________________ 
 
 
Handtekening                                                               Plaatsnaam en datum: ________________________ 


