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Antireclamestickers
Een massa reclamedrukwerk kan vervelend en ongewenst zijn. Om dit te voorkomen kan je een
officiële sticker op je brievenbus kleven om duidelijk te maken wat wel en niet gewenst is. De
gemeente Hechtel-Eksel stelt twee soorten stickers gratis ter beschikking:
met een "Ja – Nee" sticker krijg je wel regionale pers, maar geen reclamefolders
sticker1

met een "Nee – Nee" sticker ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk.
sticker2

Vaak ontvang je geadresseerde reclame en stel je je de vraag hoe het bedrijf aan je naam en
adres komt. Deze vorm van reclameverspreiding kan worden tegengegaan door je naam en
adres te laten opnemen op de Robinsonlijst. Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het
Marketing Verbond sturen geen reclameboodschappen meer naar alle geregistreerden.
De stickers zijn gratis te verkrijgen op de milieudienst van de gemeente.
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Contact
Milieu
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 58
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Openingsuren
Vandaag open
van 13u30 tot 17u00

Externe links
Robinsonlijst
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