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Inleiding 

In Arnhem zijn er voor evenementenorganisatoren diverse mogelijkheden om een 
evenement te promoten in de openbare ruimte. 
 
Deze uitingen dienen tenminste aan de volgende richtlijnen te voldoen: 
 

• Uitsluitend voor non-profit organisaties en ter aankondiging van publieke 
evenementen en Arnhemse iconen. 

• Geen politieke, religieuze of commerciële reclame-uitingen. 

• Ontwerpen van uitingen alleen met instemming vooraf van de Gemeente Arnhem. 

• Veilig voor omgeving en publiek. 
 
De promotiemogelijkheden staan in dit document beschreven. Voor meer en actuele 
informatie kijk op www.binnenstadarnhem.nl/evenementen. Daar vind je ook de 
aanvraagformulieren voor de middelen die gemeente Arnhem en Platform Binnenstad 
Arnhem beheren en een link naar het aanmelden van je evenement voor de online media 
van binnenstad Arnhem en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Voor alle andere uitingen 
dien je zelf contact op te nemen met de betreffende aanbieder. 
 

Banieren 

(aan de vlaggenmasten langs hoofdwegen en bij evenementenlocaties) 
 

 
 
Coördinatie: Gemeente Arnhem. 
 
Algemene gegevens: 

• Circa 117 masten in de stad; voorkeurskeuze locaties is mogelijk, zie 
aanvraagformulier. 

• Het kan voorkomen dat er tijdens bouwwerkzaamheden geen gebruik gemaakt kan 
worden van één of meerdere locaties. 

• Productie van banieren is voor kosten van de evenementenorganisator/aanvrager en 
kan verschillen per leverancier. De organisator is vrij in deze keuze. 

• Kosten voor ophangen en afhalen van de banieren bedraagt per mast € 10,00 excl. 
BTW als er al een banier hangt voorafgaand van de aangevraagde periode en € 
15,00 excl. BTW als de mast leeg is. 

• Banieren minimaal 2 weken voor de gewenste periode aan te leveren bij de 
Algemene Vlaggenhandel Nederland. 

• Ophangen en afhalen van de banieren en facturatie van de kosten daarvan verlopen 
via Algemene Vlaggenhandel Nederland.  

http://www.binnenstadarnhem.nl/evenementen


Contactgegevens: 

• Algemene Vlaggenhandel Nederland; 
Karl van de Top, telefoon 026 351 53 13, info@vlaggenhandel.nl 

• Gemeente Arnhem (voor vragen over de planning); 
Rosa Sanders, telefoon 06 31 10 80 61, evenementen@arnhem.nl 

 

Plakbillboards 

(voorlopig nog mogelijk tot 1-7-2023) 
   

 
 
Coördinatie: Gemeente Arnhem. 
 
Algemene informatie: 

• Er zijn 6 billboards (invalswegen van Arnhem; zie locaties hierna). 

• Kosten voor het plakken bedragen € 125,00 excl. BTW per campagne van 2 
aaneengesloten weken volgens de planning van JC Decaux. 

• Aanleveren van posters (8 stuks) tenminste 2 weken voor de gewenste periode bij JC 
Decaux, centraal magazijn, Zenderstraat 27, 1324 KR Almere. 

• Facturatie van de plaatsingskosten (plakken) verloopt via Gemeente Arnhem. 

• Productie van posters is voor kosten van de evenementenorganisator/aanvrager en 
kan verschillen per leverancier. De organisator is vrij in deze keuze. 

• Technische specificaties zoals afmetingen, zie document van JC Decaux. 
 
Locaties plakbillboards: 

• Utrechtseweg  

• Batavierenweg 

• Station Schuytgraaf 

• Nijmeegseweg 

• Lange Water 

• Westervoortsedijk 
 
Contactgegevens:  

• JC Decaux, Rogier Mollee, telefoon 020 660 75 72, Rogier.mollee@jcdecaux.com 

• Gemeente Arnhem (voor vragen over facturen), Rita Kleijwegt, telefoon 026 377 
3010, Rita.kleijwegt@arnhem.nl 

  

mailto:evenementen@arnhem.nl


LED-scherm Nijmeegseweg 

(Dit betreft een pilot) 
 
Algemene gegevens: 

• Enkelzijdig 6,5 m2 LED scherm. 

• 1 Beeld per evenement/aankondiging aanmelden. 

• Reserveren tenminste 3 weken voor de gewenste publicatieperiode via 
evenementen@arnhem.nl. 

• Uitingen worden alleen vertoond met toestemming van de gemeente. M.a.w. wanneer 
deze goedgekeurd zijn op de planning. Je krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. 

• Na goedkeuring door de Gemeente Arnhem aanleveren van de content door de 
organisator bij JC Decaux in het juiste formaat, tenminste 10 dagen voor de 
gewenste publicatieperiode (i.c. weergave op het LED-scherm) 

 
Technische specificaties: 

• 328 pixels breed x 574 pixels hoog. 

• Dat komt neer op een verhouding van 4:7 (staand). 

• Formaat: JPG. 

• Kleurindeling: RGB. 
 
Contactgegevens:  

• JC Decaux, Rogier Mollee, telefoon 020 660 75 72,verkoopbinnen@jcdecaux.com 

• Gemeente Arnhem (voor vragen over de planning) . Rosa Sanders, 06  31 10 80 61, 
evenementen@arnhem.nl 

 

Evenementen op Arnhem CS 

 
 

Algemene gegevens: 

• 3 podia in Centraal Station van Arnhem t.b.v. bijvoorbeeld preview van een 

evenement, klein optreden etc. 

• Verdere informatie en voorwaarden; zie handleiding Arnhem Centraal Station. 
 
Contactgegevens/coördinatie: 

• Gemeente Arnhem. Rosa Sanders, 06 31 10 80 61, evenementen@arnhem.nl 
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Spandoeken in de binnenstad 

 

 
 
Algemene gegevens: 

• Spandoeken aan de vaste spandraden boven de winkelstraten in de Arnhemse 
binnenstad. 

• Vergunning verloopt via Platform Binnenstad Arnhem (PBA). 

• Maatvoering standaard of in overleg. 

• Kosten fabricatie spandoek vanaf € 69,00 excl. BTW per stuk (ongeveer 3-5 jaar 
bruikbaar). 

• Kosten ophangen starttarief € 295,00 excl. BTW en per spandoek €12,50 excl. BTW, 
met een minimum van 40 stuks. 

 
Contactgegevens/coördinatie: 

• Platform Binnenstad Arnhem, Sander Wind, telefoon 06 53 77 58 66, 
sanderwind@binnenstadarnhem.nl 

 
 

Bannertorens 

 

 
 

  



Algemene gegevens: 

• Vrijstaande torens met buizenframe, te voorzien aan 4 zijden met spandoek. 

 
Contactgegevens/coördinatie: 

• Platform Binnenstad Arnhem, Sander Wind, telefoon 06 53 77 58 66, 
sanderwind@binnenstadarnhem.nl 

 

Posters in parkeergarages 

 
 
Algemene gegevens: 

• Formaat A0, bij voorkeur 130 grams papier. 

• Parkeergarages Centraal Station, Rozet en Musis. 

• In totaal 44 frames, zowel in trapportalen als parkeerdekken. 

• Posters dienen zelf aangeleverd te worden bij Platform Binnenstad Arnhem, 
Bovenbeekstraat 21, tenminste 2 weken voor de gewenste periode. 

• Opmaak- en productiekosten zijn voor eigen rekening. 

• Te reserveren aantal in overleg. 

• Kosten voor ophangen en verwijderen bedragen € 300,00 excl. BTW.. 
 
Contactgegevens/coördinatie: 

• Platform Binnenstad Arnhem, Marc Bosboom, telefoon 06 10 64 67 86, 
marcbosboom@binnenstadarnhem.nl 

 

Hoffman Duosigns 

(let op: voorlopig tot 1-7-2023) 
 

 
 
Algemene gegevens: 

• A0 posters in speciale frames aan lantaarnpalen langs hoofdwegen in Arnhem. 

• Aantallen en locaties reserveren via Hoffman Outdoor Media. 
 
Contactgegevens: 

• Hoffman Outdoor Media, Michel Smit, telefoon 050 525 05 25, info@hoffman.info 


