
Advertentietarieven Oostkrant  2017

1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x

1/1 koloms 50,8  x 60 mm (b x h)  staand € 184 € 347 € 515 € 677 € 134 € 244 € 355 € 474 € 158 € 294 € 422 € 550

2/1 koloms 106,1 x 60 mm (b x h)  liggend € 362 € 698 € 1.045 € 1.360 € 254 € 495 € 732 € 963 € 310 € 588 € 861 € 1.124

3/1 koloms 161,4 x 60 mm (b x h)  liggend € 541 € 386 € 742 € 1.098 € 1.444 € 462

• Er kunnen zowel advertentie-afspraken gemaakt worden per editie (1x) als voor meerdere edities (2x, 3x of 4x).  
Bij afname in meerdere edities geldt een korting, verwerkt in de tarieven in de tabel. 

• Advertenties hebben een standaardhoogte van 60 mm. De standaardbreedte is 50,8 mm.
• Het is mogelijk om een bredere advertentie te nemen (2/1 koloms, 3/1 koloms).

Bij afname van een bredere advertentie geldt een korting, verwerkt in de tarieven in de tabel.
• Genoemde prijzen zijn excl. BTW en excl. opmaakkosten.
• De advertentie dient de adverteerder kant en klaar aan te leveren in het formaat en volgens de advertentiespecificaties van MB Grafisch Ontwerp
• Indien nodig kan MB Grafisch Ontwerp tegen betaling zorgen voor de opmaak.

1e krant verspreiding 17 maart  t/m 26 maart deadline voor aanleveren advertenties vóór 17-02-17
2e krant verspreiding 9 juni t/m 18 juni deadline voor aanleveren advertenties vóór 12-05-17
3e krant verspreiding 1 september t/m 10 september deadline voor aanleveren advertenties vóór 04-08-17
4e krant verspreiding 24 november t/m 3 december deadline voor aanleveren advertenties vóór 27-10-17

De adverteerders houden zich bezig met algemeen aanvaarde activiteiten en dienen binding te hebben met de wijk Oost.
De advertenties voldoen aan minimale kwaliteitseisen, onder andere voor wat betreft afdrukkwaliteit. 
De adverteerders worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Geïnteresseerde adverteerders uit de voorgaande editie hebben voorrang.

     De stichting Oostkrant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten

     Oostkrant advertenties: Ger Offringa 06-22606610 advertentie@oostkrant.com 
                                        of: Maarten Oonk 06-83330489 www.oostkrant.com

 
     MB Grafisch Ontwerp; Marcel Bosma; Lange Nieuwstraat 83 3512 PE Utrecht;tel  06-53740899; info@mbgo.nl 
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