
ADVERTENTIETARIEVEN 2022
Losse advertenties: ! 0,47 per mm. per kolom 
1.000 mm. per jaar ! 0,40 per mm. per kolom
5.000 mm. per jaar ! 0,38 per mm. per kolom
10.000 mm. per jaar ! 0,37 per mm. per kolom
15.000 mm. per jaar ! 0,36 per mm. per kolom
20.000 mm. per jaar ! 0,35 per mm. per kolom
25.000 mm. per jaar ! 0,34 per mm. per kolom
Voorpagina  dubbel tarief

KOLOMBREEDTES
1 kolom 5 cm 4 kolom 21,5 cm
2 kolom  10,5 cm 5 kolom  27 cm 
3 kolom   16 cm 6 kolom 32,5 cm

FULL COLOR TARIEVEN
Formaat A (10,5 x 9 cm) !     99,50
Formaat B staand (10,5 x 18 cm) !   185,-
Formaat B liggend (21,5 x 9 cm) !   186,-
Formaat C (32,5 x 9 cm) !   286,-
Formaat D (16 x 23,5 cm) !   340,-
Formaat E (21,5 x 18 cm) !   345,-
Formaat F staand (21,5 x 35 cm) !   558,-
Formaat F liggend (32,5 x 23,5 cm) !   600,-
Formaat G (32,5 x 47 cm) ! 1195,-
Voorpagina  dubbel tarief

 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

AANLEVEREN
Zwart-wit advertenties dienen uiterlijk op donderdag voor 16.00 uur 
ingeleverd te zijn.

Full-color advertenties dienen uiterlijk op donderdag voor 10.00 uur 
ingeleverd te zijn.

Uw bestanden moeten voldoen aan onderstaande eisen.
- Tekst aanleveren als Word bestand.
-  Foto’s los aanleveren met een resolutie van 300 DPI  

(dus NIET insluiten in het Word bestand).
- Logo’s als .eps .ai .jpg .tiff .pdf aanleveren.
-  Door u opgemaakte advertenties aanleveren als  

Certified PDF bestand (fonts insluiten of omzetten naar contouren).
-  Tevens is het mogelijk om Adobe Illustrator-, InDesign- of Photo-

shopbestanden aan te leveren.

Neem voor technische vragen contact op met onze DTP-afdeling.

Pannenweg 231  ■  6031 RK Nederweert  ■  Telefoon 0495 - 63 26 25  

info@drukker i jvandeursen.nl   ■  www.drukker i jvandeursen.nl

OPLAGE 8.500 exemplaren

VERSCHIJNINGSGEBIED
Nederweert - Budschop - Ospel
Ospeldijk - Nederweert-Eind
Leveroy - Schoor

AFHAALPUNTEN
Bruna - Phicoop
Gemeentehuis Nederweert
Drukkerij van Deursen
Jumbo 

ONLINE 
www.weekbladnederweert.nl

WEEKBLAD VOOR NEDERWEERT
TARIEVENLIJST 2022


