
Dat is Oss evenementenborden 

 

Heb je een evenement waarvoor je een ‘Dat is Oss bord’ wilt inzetten? Dan kun je een 

evenementenbord aanvragen. We reserveren maximaal 4 borden per evenement. We plaatsen de 

borden 4 weken voor het evenement. Zo laten we samen zien waar we trots op zijn 

 

Hoe vraag je een bord aan? 

Stuur je opmaak voor het evenementenbord minimaal 6 weken voor het evenement via e-mail 

naar datisoss@oss.nl. Het is verstandig om ruimte op de borden te reserveren.  

Dit zijn de voorwaarden: 

 Het evenement heeft een duidelijke binding met de gemeente Oss. 

 De boodschap op het evenementenbord is voor veel mensen interessant.  

 Het is een openbaar evenement. 

 Uw aanvraag moet 6 weken voor het evenement bij ons binnen zijn. 

 Je moet een kant-en-klare opmaak aanleveren: 

o Het Dat is Oss logo moet er duidelijk op staan! Dit logo kun je downloaden op 

www.datisoss.nl/borden. 

o Je moet duidelijk beeldmateriaal aanleveren (.jpg of .pdf, minimaal 1 MB of 300 

dpi). 

o Het materiaal moet in de juiste verhouding zijn. Een bord is 144 cm breed, 124 cm 

hoog. 

o Controleer of de boodschap goed overkomt. Staat wie/wat/waar/wanneer er goed 

op? 

o Let op: Het bord staat langs invalswegen. Automobilisten en fietsers rijden er snel 

lang. Controleer zelf: Zet je opmaak op je volledige beeldscherm, ga op ongeveer 

vier meter afstand staan en kijk of de tekst snel kunt lezen. 

Is je aangeleverde materiaal niet goed? Dan plaatsen we het bord niet.  

 

Vol is vol! 

We proberen de aanvragen zo eerlijk mogelijk te verdelen. In een drukke periode komt het voor 

dat we geen plaats hebben. Stuur dan toch de informatie over je evenement naar datisoss@pss.nl. 

Dan besteden we er via onze social media aandacht aan! 

 

Waar staan de borden? 

 Overzicht van de locaties borden in de gemeente Oss (Google map) 

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_VWuli8GRdU.kEBC_NkMMGDo Dit is een 

interactieve Google Map, die alleen werkt als je browser helemaal up-to-date is.  

 Werkt het niet? Bekijk dan de kaart als PDF 
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