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Advertentietarieven De Schakel 

 

Doelstelling en voorwaarden 

Een advertentie voor De Schakel moet een ‘bedrijf presenterend karakter’ hebben.  Ze moet 

de lezers vertellen wat de aanbieder voor een zaak is en niet een opsomming zijn van 

aanbiedingen. De inhoud van de advertentie moet helder zijn en mag niet misleidend zijn, dit 

naar het oordeel van de Schakelredactie. 

De Schakel verschijnt in principe maandelijks, maar op jaarbasis tien keer. Alleen aan het 

begin van de zomer en rond kerstmis verschijnt er een combinatienummer, zodat er in totaal 

tien kaar geadverteerd kan worden. 

Tarief 

Advertentie of advertorial van (hoogte x breedte): 

⅛ kolom → (afmeting 33,2 mm x 93 mm): €  21,00 

¼ kolom → (afmeting 66,5 mm x 93 mm): €  42,00 

½ kolom → (afmeting 133 mm x 93 mm): € 84,00 

¾ kolom → (afmeting 196 mm x 93 mm): € 126,00 

1 kolom → (afmeting 258 mm x 93 mm): € 168,00 

½ pagina → (afmeting 133 mm x 196 mm):  € 168,00 

1 pagina → (afmeting 258 mm x 196 mm): € 336,00 

Toeslagen 

Bij afwijkende afmetingen is er een toeslag van 10 %. 

Advertorial 

Een advertorial mag maximaal één kolom groot zijn, inclusief foto’s.  

Het tarief voor een advertorial bedraagt € 84,-- 

 

Korting 

Bij het plaatsen van minimaal 5 advertenties per jaar wordt er een korting verleend van 7½ % 

per geplaatste advertentie. 

Bij het plaatsen van 10 advertenties per jaar (in alle edities) wordt een korting verleend van 

10 % per geplaatste advertentie. 

Aanlevering 

De adverteerder levert de advertentie kant-en-klaar aan. Rechten van teksten en foto’s e.d. 

zijn voor rekening van de adverteerder. 

De advertentie moet drie weken voor het verschijnen van De Schakel binnen zijn op 

emailadres advertentie.schakel@cvo-venray.nl  

Eenmaal per kwartaal maken we de balans op en sturen we een nota naar de adverteerder. 
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