KatholiekNieuwsblad
Advertentietarieven 2014
Inhoud
Weekblad met actueel nieuws uit kerk en maatschappij.
Heldere achtergrondverhalen. Pittige commentaren.
Spraakmakende columns. Kleurrijke reportages.
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Niet compleet materiaal:
• Afbeeldingen in TIFF of JPEG formaat: min. 300 DPI
• Teksten kunnen in Word aangeleverd worden
• Materiaal per post of fax alleen in overleg
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€ 1.160,€ 589,€ 300,95
€ 164,€ 89,€ 267,95
€ 242,50
€ 107,-

• Ingezonden Mededeling (I.M.) is 2x het tarief.
• Overeengekomen speciale plaats: +20%.
• Tarieven zijn inclusief full colour toeslag.
• Tarieven zijn exclusief opmaakkosten.
• Tarieven zijn exclusief 21% BTW.
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Gegevens
Verschijningsfrequentie:
Gem. oplage:
Gem. bereik:

1 x per week op vrijdag
11.000 exemplaren
ruim 30.000 lezers

Bladspiegel:
Zetspiegel:

289 x 416 mm (b x h)
258,6 x 390,6 mm (b x h)

Drukprocédé:
rotatieoffset
Krantenpapiersoort:
52 gr. Valsa Matt
Raster: 		40 (100LPI)

Deadlines

Staffelkortingen
1 x per maand:
1 x per maand:
om de week:
iedere week:
4 weken achter elkaar:

Indien het advertentiemateriaal niet compleet aangeleverd wordt,
zullen er opmaakkosten in rekening worden gebracht.
De kosten worden berekend op basis van het aantal bestede uren.

5 x betalen
10 x betalen
20 x betalen
39 x betalen
3 x betalen

Aanleveren materiaal
Compleet materiaal:
• In Certified PDF (voor krant) aanleveren per mail op
advertenties@katholieknieuwsblad.nl

Alle reserveringen:
Incompleet materiaal:
Compleet materiaal:
Termijn van annulering:

Familieberichten (geboorte/huwelijk/overlijden) en
personeelsadvertenties: maandag voor 12.00 uur
Het bestuur van Katholiek Nieuwsblad kan zonder opgaaf
van redenen een advertentie weigeren.

Bijsluiters
papiergrammage:
min. formaat: 		
max. formaat: 		

10 werkdagen voor verschijning
15 werkdagen voor verschijning
10 werkdagen voor verschijning
10 werkdagen voor verschijning

Contact
min. 70 gr/m2
90 x 130 mm
190 x 250 mm

Reserveer tijdig uw
voorkeursdatum!

Katholiek Nieuwsbladadvertentieacquisitie
Postbus 1270 – 5200 BH
’s-Hertogenbosch

Tarief:
€ 2.029,80 excl. btw en excl. portokosten o.b.v. gewicht.
€ 3.376,20 excl. btw en excl. portokosten o.b.v. gewicht (incl. acceptgiro).

Aanbieding:
Bijsluiters in combinatie met advertentie (in dezelfde editie):
1/1 adv. pagina:
€ 739,50 excl. btw (i.p.v. € 1.160,00)
óf 1/2 adv. pagina:
€ 374,95 excl. btw (i.p.v. € 589,00)
• Er is géén bureaukorting van toepassing.
• Elke bijsluiter dient ter goedkeuring vier weken voor plaatsing aan
KN te worden voorgelegd.

z.o.z.

Tel: 073 – 612 85 30
Fax: 073 – 689 00 65
E-mail:
advertenties@katholieknieuwsblad.nl
(Op 1 januari van ieder kalenderjaar
kan het tarief worden aangepast).

KatholiekNieuwsblad.nl
Bannermogelijkheden op de website van Katholiek Nieuwsblad 2014
Een banner is een grafische reclame-uiting op het internet. Door op een banner te klikken wordt een pagina geopend 
waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is.

Wilt u ook meer bezoekers op uw website ontvangen?
Dit kan door het plaatsen van een opvallende banner op de website van Katholiek Nieuwsblad. Volgens onafhankelijke telling
heeft deze site maandelijks zo’n 65.000 bezoekers, dat zijn er ruim 15.000 per week.
Hieronder volgen de mogelijkheden en tarieven voor het plaatsen van banners op www.katholieknieuwsblad.nl
•
•
•
•

Een banner kan voor een periode van 4 weken geplaatst worden.
De bestandsgrootte is max. 150 Kb, ongeacht het advertentieformaat.
Alle gebruikelijke bestandsformaten als GIF, animated GIF, JPG en Flash zijn toegestaan.
Wilt u een meetbare (tussentijdse) rapportage stuurt u dan zelf een tag mee.

Wilt u graag een banner plaatsen maar heeft u geen banner voorhanden, dan kan Verheul Media Supporters een
banner voor u ontwerpen, rekening houdend met de huisstijl van uw bedrijf. Prijzen vanaf € 85,- in overleg met Verheul.

Locaties:
Er zijn verschillende mogelijkheden op de homepage van Katholiek Nieuwsblad.

Locatie 1: zie www.katholieknieuwsblad.nl links of rechts boven
Banner
(Zichtbaar op alle pagina’s)
€ 617,- per 3 maanden
€ 234,50 per 4 weken

Roulerende banner
(Wisselend per pagina zichtbaar)
€ 408,- per 3 maanden
€ 150,95 per 4 weken

468 x 60 pixels

Locatie 2: zie www.katholieknieuwsblad.nl rechtse kolom verticaal
Banner
(Zichtbaar op alle pagina’s)
€ 617,- per 3 maanden
€ 234,50 p
 er 4 weken

Roulerende banner
(wisselend per pagina zichtbaar)
€ 408,- per 3 maanden
€ 150,95 per 4 weken

Rechts dubbele banner (locatie 2 of 3)
Formaat: 210 x 330 pixels (bxh)
€ 1.234,- per 3 maanden
€ 469,- per 4 weken

Contact
Katholiek Nieuwsblad- advertentieacquisitie
Postbus 1270 – 5200 BH ’s-Hertogenbosch

210 x 160 pixels

(Op 1 januari van ieder kalenderjaar kan het tarief
worden aangepast).

Tel: 073 – 612 85 30
Fax: 073 – 689 00 65
E-mail: advertenties@katholieknieuwsblad.nl

z.o.z.

