Wijkkrant Tilburg Oud-Noord:
Tarieven(excl BTW) en formaten advertenties
8 x afname = 1x gratis (geen vaste plaats) Voorpagina + 20 % Vaste plaats + 10%

395 x 263 mm

1 editie exclusief 21% BTW per jaar (8x 2018 = 1x gratis, exclusief 21% BTW)

€ 520,-

€ 3640,-

€ 290,€ 290,-

€ 2030,€ 2030,-

192 x 130 mm (h x b, kwart pagina)= 24960mm € 160,126 x 197 mm (h x b, kwart pagina)= 24822mm € 160,95 x 263 mm (h x b, kwart pagina)= 24985mm € 160,-

€ 1120,€ 1120,€ 1120,-

(h x b, hele pagina) = 103885mm

192 x 263 mm (h x b, halve pagina)= 50496mm
390 x 130 mm (h x b, halve pagina)= 50700mm

78 x 197 mm (h x b)= 15366mm
95 x 130 mm (h x b)= 12350mm

€ 112,€ 90,-

€ 784,€ 630,-

95 x 62 mm (h x b)= 5890mm
45 x 130 mm (h x b)= 5850mm

€ 52,€ 52,-

€ 364,€ 364,-

45 x 62 mm

€ 40,-

€ 280,-

(h x b)=2790mm

Het is mogelijk per
keer te adverteren
of meerdere keren
per jaar.
Tot 4 keer per jaar
adverteren wordt de
stuksprijs gehanteerd.
5 x is de 5e voor
1/4 gratis
6x is de 6e voor
1/2 gratis
7x is de 7e voor
3/4 gratis
In welke editie wordt
afgesproken.
8 x 1 hele gratis,
plaatsing in alle
8 edities van het jaar

Prijzen zijn inclusief een advertentie op de website: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord met een link naar uw
website. Ook is het mogelijk, in overleg met de redactie, een redactioneel stukje te plaatsen. (Tot 400 woorden en 2 foto’s, maximaal kwart pagina gratis)

Logo bijv. bij redactioneelwerk Max. 47 x 31 (h x b)
€ 17,50
Tekstrubriek contactgegevens maximaal 4 regels, extra regel € 2,- € 10,per regel € 2,Agenda punten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 122,50
€ 70,-

Prijzen zijn exclusief 21% BTW
De aangegeven formaten van de advertenties kunnen iets afwijken afhankelijk van aangeleverd advertentiemateriaal of ruimte in betreffende editie.
Wij hanteren in principe bovenstaande formaten, maar afwijkende formaten zijn altijd bespreekbaar.
De opgemaakte advertentie aanleveren als pdf bestand in de maten zoals is aangegeven. Wanneer de advertentie één of meerdere foto’s bevat,
graag deze met een kwaliteit van minimaal 250 dpi invoegen. Binnenmarge teksten minimaal 3 mm aanhouden. De adverteerder is
verantwoordelijk voor het aanleveren van een advertentie die past binnen de overeengekomen maat.
Wij kunnen de advertentie ook voor u opmaken, informeer naar de prijzen.
Voor advertenties op de voorpagina worden 20% kosten extra in rekening gebracht, (Advertentie grootte voorpagina maximaal kwart pagina).
Advertentiemateriaal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de kopijsluiting aanleveren. Indien het advertentiemateriaal niet of niet tijdig is aangeleverd, is er geen garantie dat de advertentie wordt geplaatst, toch is Tilburg Wijkkrant Oud-Noord gerechtigd om de advertentie in
rekening te brengen.
Mocht er een foute advertentie zijn geplaatst en ligt de fout bij Wijkkrant Tilburg Oud-Noord zal er in een volgende editie een gratis rectificatie
worden geplaatst, maar kan de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.
Kleuren kunnen tijdens het drukproces iets afwijken, de wijkkrant Oud-Noord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.
Wel zal de wijkkrant Tilburg Oud-Noord in de volgende editie actie ondernemen dit te herstellen.

In 2017 verschijnt de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 8 keer, vijf edities voor de zomervakantie, 3 erna. Oplage 14150 exemplaren, de Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord wordt verspreid in de wijken: Loven-Besterd, Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat, Theresia.
Facturering
Adverteerders van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord die voor een heel jaar advertentieruimte afnemen ontvangen éénmaal per jaar in maart van het
lopende jaar een factuur voor de advertentiekosten. Hierin staat aangegeven dat u het totaal bedrag in 2 termijnen kunt voldoen. U hoeft als
adverteerder dus niet in 1 keer het gehele bedrag te betalen, wel wordt er als u in 2 keer wil betalen wordt eenmalig een bedrag van € 9,- excl. btw
in rekening gebracht. Deze factuur krijgt u in juli van het lopende jaar.
Éénmalige advertenties worden na plaatsing in de editie gefactureerd. Het rekening nummer wordt op de factuur vermeld.
De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch stilzwijgend verlengd. Uw advertentie zal gehandhaafd worden in hetzelfde formaat en opmaak
als het lopende jaar. Prijswijzigingen worden door de Tilburg Wijkkrant Oud-Noord voor 1 oktober van het lopende jaar door gegeven.
Opzeggen voor 1 november van het lopende jaar.
Wijzigingen advertentie kan iedere editie, wel voor aangegeven deadline waarvan u als adverteerder tijdig op de hoogte wordt
gesteld via mail of in de voorafgaande editie, jaarplanning is ook te downloaden: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De wijkkrant Tilburg Oud-Noord wil een krant zijn voor bewoners en ondernemers in de wijk, maar ook door bewoners en ondernemers in de
wijk. Het is mogelijk om een stukje voor de krant te schrijven. Bijvoorbeeld als u iets leuk meemaakt, of een jubileum heeft, of een actie bijv.
i.v.m. een goed doel. Als u geen advertentie in de wijkkrant heeft staan dan worden voor de contactgegevens/agendapunten € 7.50 en per logo €
17.50 in rekening gebracht en nieuws voor de mensen in de wijk. In overleg zal uw stukje geplaatst worden in de wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord blijft wel vrij om zelf te bepalen welk nieuws in de wijkkrant geplaatst wordt.

Contactadres advertenties: Claudia van der Waal
rekeningnummer: zie factuur

wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

