
ADVERTENTIE
TARIEVEN

2021

DORPSBLAD

LANGWEER



1/1
21 x 29,7 cm

€ 235,- per jaar

€ 27,50 per verschijning (11x)



1/4
9,75 x 14,1 cm

€ 65,- per jaar

€ 5,90 per verschijning (11x)

1/2 
20 x 14,1 cm

€ 115,- per jaar

€ 10,45 per verschijning (11x)

1/8
9,75 x 6,8 cm

€ 40,- per jaar

€ 3,65 per verschijning (11x)



1/4 landscape
20 x 6,8 cm

€ 65,- per jaar

€ 5,90 per verschijning (11x)



ADVERTENTIEVOORWAARDEN

UITLEG
Het dorpsblad is van A4-formaat (21 cm breed en 29,7 cm hoog). 
De advertentieformaten worden uitgedrukt in een deel van het A4. 
De werkelijke afmeting ligt echter iets lager, omdat er rondom de advertenties een 
marge van 5 mm wordt aangehouden. De exacte afmeting waarin de advertentie wordt geplaatst 
vindt u in het betreffende voorbeeld.

AANLEVERVOORWAARDEN
Aanleveren in het juiste formaat, in PDF
Advertenties worden alleen geplaatst indien aangeleverd in het juiste formaat

Aangezien het dorpsblad gedrukt wordt door een drukkerij, werken we met een veelvoud van 
4 pagina’s. Dit betekent dat we niet zomaar 1 losse pagina/advertentie ertussen kunnen zetten. 
Lever uw advertentie / aankondiging daarom altijd ruim op tijd aan. 
U dient zelf zorg te dragen voor wijzigingen in advertenties en daarna opnieuw aan te leveren.

Plaatsing geschiedt altijd in overleg en op basis van beschikbaarheid.

AANLEVEREN
Advertenties dienen digitaal aangeleverd te worden via mail advertenties@dorpsbladlangweer.nl 
of via de advertentiepagina van de website

FACTURATIE
Graag het factuuradres in de mail vermelden. 
Looptijd is jaarlijks van januari t/m december, facturatie 1x per jaar (rond juni)
Facturatie naar rato van het aantal advertenties in het betreffende jaar. 
Begint u in april met adverteren? Dit is de 4e uitgave van de 11, dan betaalt u 8/11 van de jaarprijs. 

VRAGEN
Heeft u nog vragen of komt u er niet helemaal uit met de formaten? 

Danielle Dekker
advertenties@dorpsbladlangweer.nl
06 15 88 63 84


