Tarievenlijst De Vierklank 2018
oplage

20.500 exemplaren

verspreidingsgebied Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading,
Maartensdijk, Westbroek
Buiten de gemeente De Bilt; Lage Vuursche (Baarn),
Blauwkapel (Utrecht).
verschijnt

iedere woensdag huis-aan-huis

kolombreedte

redactionele pagina 50 mm en 3 mm tussenwit, totaal 5 koloms x 385 mm hoog
advertentie pagina 36 mm en 2 mm tussenwit, totaal 7 koloms x 395 mm hoog

drukprocédé

offset rotatie, standaard courantdruk 45 gr./m²

totale breedte in mm
1 kolom
2 kolommen
3 kolommen
4 kolommen
5 kolommen
6 kolommen
7 kolommen
prijs per mm in euro’s
losse mm prijs
1.000 mm
2.500 mm
5.000 mm
10.000 mm
25.000 mm
50.000 mm
> 100.000 mm
toeslagen
familiepagina
IM
voorkeur
VP
AP
kraker
FC toeslag

advertentie pag.
36
74
112
150
188
226
264
tarief
0,60
0,53
0,48
0,44
0,40
0,36
0,34
0,32

redactionele pag.
50
103
156
209
262

korting
Lokale adverteerders in de verzorgingsgebieden Groenekan,
Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk, Westbroek,
De Bilt en Bilthoven ontvangen 25% gebiedskorting.
Rouwadvertenties, VP-advertenties, personeelsadvertenties,
advertenties van gemeente, overheidsinstellingen, politiek,
provincie en adverteerders die geen vestiging hebben in het
verzorgingsgebied betalen de hiernaast getoonde tarieven.

geen korting

redactionele pagina 2 x tarief
plaatsing op redactionele pagina 2 x tarief
plaatsing op voorkeursplaats 2 x tarief
plaatsing op voorpagina 5 x tarief, max. formaat 2 x 80 mm (geen gebiedskorting)
plaatsing op achterpagina 3 x tarief
advertentie op nootjespagina tussen rubriekadvertenties 1,5 x tarief
€ 25,00 (geen bureaukorting), vaste adverteerders € 15,00

Een hele advertentiepagina wordt berekend als 2.700 mm, een halve pagina als 1.350 mm (7 x 196 mm.)
Spreadformaat: 554 x 395mm.
technische specificaties
digitaal aanleveren als fc pdf (incl. fonts) of opgemaakt in InDesign bestand incl. fonts en afbeeldingen
logo’s als Illustrator in fc, fonts omgezet naar lettercontouren
foto’s als JPG, minimaal 300 dpi
advertenties kunt u mailen naar info@vierklank.nl
reserveren
Uiterlijk de vrijdag voor plaatsing. Telefonisch 0346 21 19 92 of per mail naar info@vierklank.nl
Rouwadvertenties kunnen tot uiterlijk dinsdagmorgen aangeleverd worden na telefonisch overleg.
Bij annulering na vrijdag voor plaatsing wordt 10% van de advertentiekosten in rekening gebracht met een
minimum van € 45,00.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud en excl. 21% BTW
Uitgeverij Vario Pers - Kon. Wilhelminaweg 461 - 3737 BE Groenekan
K.v.K. nr. 30065715 - BTW nr. NL088602746B01
www.variopers.nl - www.vierklank.nl

