
ADVERTEREN IN WIJKKRANT TUINDORP OOST IN 2023
(Informatie januari 2023)

Hier treft u informatie over het adverteren in wijkkrant Tuindorp Oost.
Als u nog vragen heeft dan kunt u mailen naar redactie@tuindorpoost.nl.

4 EDITIES
De wijkkrant wordt 4 keer per jaar verspreid en kent een oplage van 3750.

PRIJZEN VOOR EEN JAAR LANG ADVERTEREN (4 EDITIES)
maat (hxb) Middenpagina Achterpagina

Kleine advertentie 4 x 6 cm €  156 €  179
Medium advertentie 4 x 12,5 cm €  312 €  358
Grote advertentie 4 x 19 cm €  468 €  538

Advertorial hele pagina
in overleg

niet mogelijk

Aanvullende informatie prijzen adverteren:
 De wijkkrant is vrijgesteld van de BTW-plicht op basis van de KOR: we brengen géén BTW in

rekening
 Wanneer u 4 verschillende advertenties gedurende het jaar wenst betaalt u per jaar een toeslag van

10 euro.
 Indien gewenst kunnen wij uw advertentie opmaken. De kosten zijn eenmalig 10 euro.

PRIJZEN VOOR EENMALIG ADVERTEREN
maat (hxb) Middenpagina Achterpagina

(mits er plaats is)

Kleine advertentie 4 x 6 cm €  47 €  53
Medium advertentie 4 x 12,5 cm €  94 €  106
Grote advertentie 4 x 19 cm €  140 €  158

Advertorial hele pagina
in overleg

niet mogelijk

Aanvullende informatie prijzen adverteren:
 De wijkkrant is vrijgesteld van de BTW-plicht op basis van de KOR: we brengen géén BTW in

rekening
 Indien gewenst kunnen wij uw advertentie opmaken. De kosten zijn eenmalig 10 euro

FACTUUR EN BETALING
U krijgt een jaarfactuur als u kiest voor ‘een jaar lang adverteren’. U kiest zelf of u de factuur in één keer
betaalt na de ontvangst (voorkeur Wijkkrant) of in vier gelijke delen, te betalen in de maand waarin de
wijkkrant verschijnt.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal edities per jaar: 4 (verspreiding is gepland in maart, juni, september, december)
Aantal pagina’s: De wijkkrant kan variëren in aantal pagina’s. In 2022 had iedere wijkkrant 12 pagina’s.
Oplage: 3750 exemplaren
Verspreidingsgebied: Tuindorp Oost en directe omgeving (Jordanlaan en Eykmanlaan oostzijde,
Huizingalaan en omliggende straten, het gebied tussen spoorlijn en Sartreweg/Ons Buiten).
Overig bereik wijkkrant: Vitrine bij De Gaard; Verspreiding onder ondernemers van De Gaard;
Verspreiding onder scholen, kerken en gemeenteraad; Digitale toezending naar ca. 30 personen buiten
de wijk; Plaatsing op onze website; Facebookpagina.



Afmetingen advertenties: De maten van de advertenties zijn:
 Klein: hoogte 40 mm, breedte 60 mm
 Medium: hoogte 40 mm, breedte 125 mm
 Groot: hoogte 40 mm, breedte 190 mm (volle breedte)

Plaatsing Advertorial: Per editie van de Wijkkrant kan in overleg, maximaal 1 advertorial geplaatst
worden.
Positie van de advertenties: Alle advertenties worden geplaatst aan de onderzijde van de pagina. Op de
achterpagina zijn twee rijen advertenties. Op de voorpagina zijn geen advertenties.
Aanlevering advertentie: In bestandstype PDF, PNG, PSD, EPS, TIFF of JPG.
Bestandstype advertorial: tekst in DOCX, foto in JPG.
Kwaliteit advertentie: Voor de aangeleverde advertenties en/of foto’s adviseren wij een minimum van
300 dpi. Advertenties van te lage kwaliteit kunnen geweigerd worden. Dit wordt door de vormgever
beoordeeld.
Opmaak advertentie: Indien gewenst kan de wijkkrant de opmaak van de advertentie verzorgen. De
kosten daarvan zijn 10 euro per op te maken advertentie.
Aanlevertermijn: De advertentie dient uiterlijk 3 weken voor het uitkomen van de volgende wijkkrant
digitaal gestuurd te worden naar de wijkkrant.
Toekenning van de advertentieplaats:
Afspraken over de advertentie worden per e-mail toegestuurd. De reservering is pas definitief nadat de
adverteerder per e-mail een bevestiging van de afspraken heeft gestuurd.

VOORRANG EN TOEKENNING
Voor de toekenning van de pagina zijn voorrangregels vastgesteld.

1. Bedrijven die heel 2022 een advertentie hadden op een middenpagina krijgen voorrang voor een
advertentie op de achterpagina, zodat roulatie mogelijk is. Een aanvraag voor een advertentie op
de achterpagina dient uiterlijk 6 februari 2023 ingediend te worden.

2. Bij de keuze van de pagina hebben bedrijven die kiezen voor ‘een jaar lang adverteren’ voorrang
op eenmalige adverteerders.

Correspondentie: redactie@tuindorpoost.nl – met vermelding van ‘advertentie’ in de onderwerpregel.

OVERIGE AFSPRAKEN

Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost
 Is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de plaatsing van de advertentie in

de wijkkrant. Wanneer de advertentie niet conform de afspraak is geplaatst kan overlegd worden
over terugbetaling van (een deel) van de kosten of herplaatsing.

 Heeft te allen tijden het recht advertenties te weigeren wanneer verwacht wordt dat deze nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de wijkkrant. De weigering mag zonder nadere motivatie
plaatsvinden.

 Heeft het recht advertenties met een te lage kwaliteit te weigeren. Dit wordt door de vormgever
beoordeeld.

 Heeft het recht om advertenties die gepland zijn op één van de middenpagina’s op een andere
pagina te plaatsen dan afgesproken wanneer de wijkkrant meer of minder dan 8 pagina’s telt.

 Berekent geen BTW over de geleverde diensten.
 Stuurt een overzicht van de gemaakte afspraken toe aan de adverteerder.
 Stuurt per email de factuur.

De adverteerder
 Bevestigt de per e-mail toegestuurde afspraken. Zonder bevestiging van de afspraken zal de

advertentie niet geplaatst worden.
 Verplicht zich tot het betalen van de factuur. De factuur van een eenmalige advertentie dient

binnen 14 dagen betaald te worden. Een jaarfactuur mag in 4 gelijke termijnen betaald worden, in
de maanden waarin de krant verschijnt: maart, juni, september en december.



 Is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde advertentie en/of  foto’s. Voor
drukwerk adviseren we een minimum van 300 dpi.


