
Geachte Mevrouw Van dermeersch, 

 

Dank voor uw offerte aanvraag. We hebben uw aanvraag bekeken en voorgelegd aan 

de hoofdredactie. 

Hierbij werd beslist om deze advertentiecampagne niet te aanvaarden in 

Libelle. De redactie behoudt het recht advertenties te weigeren op basis van 

inhoud en ethiek. De hoofdredactie kan geen overeenstemming vinden tussen 

Libelle en de adverteerder. 

 

Hopend op uw begrip. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Redactie Libelle 

Uitbreidingstraat 82 

2600 Berchem 

03 - 290 14 42 

Libelle@libelle.be 

www.libelle.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> 

>>>-----Original Message----- 

>>>From: "Anke @ Vrouwen Tegen Islamisering" 

>>><anke@vrouwentegenislamisering.org> 

>>>Organization: Vrouwen Tegen Islamisering 

>>>Reply-To: <anke@vrouwentegenislamisering.org> 

>>>Date: Mon, 6 Feb 2012 15:12:17 +0100 

>>>To: <d.vandevelde@libelle.be>, Elizabeth DeBacker <Libelle@Libelle.be> 

>>>Subject: Affiche Baby 

>>> 

>>>> 

>>>>Aan de hoofdredacteur van Libelle 

>>>>Ditte Van de Velde 

>>>>Uitbreidingstraat 82 

>>>>2600 Berchem 

>>>> 

>>>> 

>>>>Antwerpen, 6 februari 2012 

>>>> 

>>>> 

>>>>Geachte mevrouw Van de Velde, 

>>>> 

>>>> 

>>>> 

>>>>In bijlage vindt u een modeladvertentie van de organisatie "Vrouwen 

>>>>Tegen Islamisering" ter promotie van mijn boek "Hoer noch slavin - 

>>>>vrouwen en islam". 

>>>> 

www.libelle.be


>>>>Mag ik u vragen in hoeverre u bereid bent deze advertentie in uw 

>>>>tijdschrift te publiceren? Mag ik u tevens vragen mij uw prijs te 

>>>>bezorgen voor de publicatie van deze advertentie op een volledige 

>>>>pagina in vierkleurendruk. 

>>>> 

>>>> 

>>>> 

>>>>Met vriendelijke groeten, 

>>>> 

>>>> 

>>>> 

>>>>Anke Van dermeersch 

>>>>Voorzitster "VTI" 

>>>> 

>>>> 

>>>>p/a Amerikalei 98 

>>>>2000 Antwerpen 

>>>>Telefoon: 0475/244.198 

>>>>anke@vrouwentegenislamisering.org 

>>>> 

>>>> 

>>> 

>> 

> 

 

Disclaimer: [ http://www.sanomamedia.be/maildisclaimer ] 

  

 

http://www.sanomamedia.be/maildisclaimer


 
Beste Anke, 

 

Gezien onze code of conduct kunnen wij deze advertentie niet plaatsen. 

 

Groetjes, 

 

Tine 

 
Tine Trappers | chef redactie Flair 
 
www.sanoma-magazines.be 
Tel: 03/290.14.06 

 

 

Aan de hoofdredacteur van Flair 

Anne-Sophie Kersten 

Uitbreidingstraat 82 

2600 Berchem 

 

 

 

 

Antwerpen, 15 februari 2012  

 

 

Geachte mevrouw Kersten, 

 

 

 

In bijlage vindt u een modeladvertentie van de organisatie "Vrouwen Tegen 

Islamisering" ter promotie van mijn boek "Hoer noch slavin - vrouwen en 

islam". 

 

Mag ik u vragen in hoeverre u bereid bent deze advertentie in uw tijdschrift 

te publiceren? Mag ik u tevens vragen mij uw prijs te bezorgen voor de 

publicatie van deze advertentie op een volledige pagina in vierkleurendruk. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Anke Van dermeersch 

Voorzitster "VTI" 

 

 

p/a Amerikalei 98 

2000 Antwerpen 

Telefoon: 0475/244.198 

anke@vrouwentegenislamisering.org 

 

 

mailto:anke@vrouwentegenislamisering.org

