Format Fiets en Wandelboekje aanleverspecificaties voor partners overnachten/dagje uit
We zijn volop in de voorbereidingen voor het Fiets en Wandelboekje en daarvoor hebben content
nodig om het boekje compleet te krijgen. In dit document zal duidelijk worden wat specifiek
aangeleverd moet worden voor het boekje.
Aanleveren voor Fiets & Wandelboekje
 Naam eigen onderneming
Dit spreekt voor zich. Ga je mee in het Fiets & Wandelboekje als overnachtingsmogelijkheid of als
dagje uit, lever dan de naam van je hotel, B&B, vakantiehuisje, speelparadijs, musea etc. aan.
 Een tekst van de onderneming/route
Zorg voor een stukje tekst (min. 100 woorden, maximaal 120) over jouw onderneming en welke
route leuk is in de buurt van jouw onderneming. We willen de combinatie maken tussen dagje
fietsen/wandelen en leuke afstapjes of dagjes uit op die route. Kort gezegd: een route in
combinatie met jouw hotel/attractie en de Points of Interest van jouw
onderneming/gebied/hotel.
Voorbeeld wandelroute met Fort Kijkduin:
Wandelroute ‘In de Voetsporen van Napoleon’
Voor de verdediging van de oorlogshaven liet Napoleon een aantal forten bouwen: Fort Kijkduin,
Fort Erfprins, Fort Dirksz Admiraal en Fort Oostoever. Deze forten werden later verbonden door
een liniedijk, samen vormen ze de Stelling van Den Helder.
Wandel mee in de voetsporen van Napoleon en maak kennis met het militaire inzicht van één
van de grootste strategen die Europa heeft voortgebracht. Loop over de historische
verdedigingswerken, een wandelroute van ongeveer 11 km: ‘t Ommetje Den Helder. Een leuke
tussenstop op de route is Fort Kijkduin. Je kan het Fort bezoeken en je vind er een Noordzeeaquarium, een museum over de Stelling van Den Helder met unieke stukken geschut. Je kunt
zelfs overnachten in het fortwachtershuisje, lekker knus!
 Zorg voor 2, 3 á 4 afbeeldingen van jouw onderneming.
Let op: wees er zeker van dat de afbeelding rechtenvrij is. Holland boven Amsterdam is niet
aansprakelijk voor afbeeldingen die niet rechtenvrij zijn. Zorg er tevens voor dat de afbeelding de
juiste resolutie heeft. Voor drukwerk hanteren we een resolutie van 300 dpi. Dit betekent dat de
genoemde foto van 1800x1200 pixels een werkelijke grootte heeft van ongeveer 15 x 10 cm.
 Zorg voor een URL waar we naartoe kunnen verwijzen
We willen graag in het boekje, onder de tekst, een URL neerzetten. Het makkelijkste is als deze
verwijst naar de website van de onderneming.

Voorbeeld boekje (rechts voorkant, links binnenkant)

Voorbeeld routeplaatje

