Tarieven

2020

Advertentietarieven voor vaste formaten (per plaatsing, in euro’s)

Aantal plaatsingen		

1

6

13

26

2/1 spread

548 x 390 mm liggend

1252,91

1063,50

885,96

751,44

1/1 pagina

264 x 390 mm staand

703,37

564,96

451,96

377,20

1/2 pagina

264 x 182 mm liggend

423,50

338,97

254,23

208,51

1/4 pagina

130 x 182 mm staand

237,28

197,73

169,48

158,24

1/8 pagina

130 x 89 mm liggend

160,45

141,25

107,33

95,50

1/16 pagina

85 x 63 mm liggend

85,74

79,09

69,79

59,50

41 x 63 mm staand

100,00

2 kolommen

85 x 63 mm liggend

180,00

3 kolommen

130 x 63 mm liggend

270,00

4 kolommen

175 x 63 mm liggend

360,00

5 kolommen

219 x 63 mm liggend

450,00

6 kolommen

264 x 63 mm liggend

550,00

Achterpagina
Hiervoor rekenen wij 2x het tarief van een 1/1 pagina.
Neem contact op voor meer informatie.

Voorpagina
1 kolom

Formaten:

Advertorials/zakelijk uitgelicht:
1/1 pagina

€ 850,-

Zetspiegel

: 264 x 390 mm

1/2 pagina

€ 450,-

Spread

: 548 x 390 mm

(incl. tekst schrijven en fotografie)
Wenst u elke week te adverteren?
Voor een voorstel op maat maken wij graag een
afspraak met u.
Reservering:
Reservering op een speciale pagina / plaats
onder voorbehoud, tegen een toeslag van 25%.
Afwijkende formaten
Wilt u een ander formaat plaatsen dan vermeld
op onze tarieven kaart, neemt u dan contact met
ons op.

Opmaakkosten
Uw advertentie kan gratis opgemaakt worden.
Bij doorplaatsen advertentie in andere krant
worden hier kosten voor berekend.
Digitaal aanleveren

Reservering en aanlevering kopij
Reserveringen moeten maandag voor verschijning om 10.00 uur binnen zijn. Aanlevering te
verwerken advertentiemateriaal voor vrijdag
16.00 uur. Digitaal aanleveren advertentie voor
maandag 12.00 uur.

E-mail: info@vanwadtotstad.nl
Vooraf telefonisch of per mail reserveren.
Voor specificaties voor het digitaal aanleveren
van uw advertentie stuur een mail naar
dtp@vanwadtotstad.nl
Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw
en eventuele tussentijdse verhogingen.
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