Het Nieuwsblad voor Noordwest Fryslân
lid NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia

Info- en tarievenkaart voor het jaar 2020
Tarieven per mm per kolom:
- losse plaatsing
- contracten   1.000 mm
  2.500 mm
  5.000 mm
10.000 mm
15.000 mm
25.000 mm
50.000 mm
100.000 mm
Overige tarieven, losse plaatsingen:
1/8 pagina full-colour		
1/4 pagina full-colour		
1/2 pagina full-colour		
1/1 pagina full-colour		
Brieven onder nummer: 		
Ingezonden mededeling (I.M.):
Voorpagina:
- abonnementen-editie:
- huis-aan-huis-editie:
- hele oplage:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,52
0,46
0,41
0,37
0,32
0,27
0,22
0,18
0,13

135,00
185,00
250,00
450,00

€ 5,00 extra
2 x tarief
3 x tarief
3 x tarief
5 x tarief

Kleurtoeslag:
30% van de plaatsingskosten met een minimum
van € 27,50 en een maximum van € 150,00.
Alle hierboven genoemde prijzen zijn
EXCLUSIEF OMZETBELASTING.
Abonnementsprijzen: (incl. btw)
- abonnement per halfjaar
- postabonnement per halfjaar
binnen het verspreidingsgebied
buiten het verspreidingsgebied

€ 39,75
€ 39,75
€ 58,50

Technische informatie:
- Zetspiegel: 266 x 382 mm (kolomwit 4 mm)
- Aantal kolommen adv.pagina: 6; tekstpagina: 5
- Digitale bestanden: QuarkXpress InDesign (Mac);
Illustrator(eps); bitmap (tif/jpg); tekst (Word);
PDF (1.3 - tekst omgezet naar contouren);
andere aanlevering in overleg
- Drukprocédé: offset-rotatie
- Raster: max. 40 l/cm (100 l/inch)
(7% witpunt, 83% schaduwpunt)
- Indien materiaal niet volgens specificaties is
aangeleverd, stelt De Bildtse Post zich niet
aansprakelijk voor het uiteindelijke resultaat.
- Max. breedte advertentie-materiaal (in mm)
kol. gew. adv. I.M.
1	 41	 50
2	 86
104
3
131
158

kol. gew. adv. I.M.
4
176
212
5
221
266
6
266

Andere formaten (b x h in mm):
1/8 pag.: 131 x 92
1/4 pag.: 131 x 188
1/2 pag.: 266 x 188
1/1 pag.: 266 x 382
Verspreidingsgebied:
St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Minnertsga,
Westhoek, Nij Altoenae, Oudebildtdijk, Nieuwebildt
dijk, Nieuwebildtzijl, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie,
Alde Leie, Stiens, Britsum, Marrum, Hallum, Hijum,
Feinsum, Deinum, Boksum, Blessum, Dronryp, Skingen,
Slappeterp, Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum,
Berltsum, Wier, Menaam, Tzummarum.
De Bildtse Post is aangesloten bij de Waddenkust
Combinatie, een samenwerkingsverband met de
Harlinger Courant. Informatie: 0517-430043.

’De Bildtse Post’ is een uitgave van:
Drukkerij Van Leer & De Jong
Warmoesstraat 49, St.-Annaparochie
Telefoon
E-mail

: 0518-401222; fax: 0518-401466
:	advertenties@bildtsepost.nl
redactie@bildtsepost.nl
abonnementen@bildtsepost.nl
info@bildtsepost.nl (algemeen)
Internet : www.bildtsepost.nl
Banken
:	Rabo, NL88 RABO 0340 8066 13
		 ING, NL41 INGB 0000 9096 27
BTW-id : NL001235836B54
Handelsregister K.v.K. te Leeuwarden: 01012022
- Verschijningsdag: woensdagmorgen.
- Termijn van inzending: dinsdagmorgen 10.00 uur.
- Reserveringstermijn kleur: maandag 17.00 uur.
- De adverteerder heeft het recht een door hem opgegeven
advertentie te annuleren, mits de annulering naar het oordeel van de uitgever technisch nog mogelijk is.
- Overname van advertenties zonder schriftelijke toestem
ming van de uitgever is niet toegestaan. Door de uitgever
vervaardigd reproductie-materiaal blijft zijn eigendom.
- Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties of ontstaan door onduidelijk handschrift, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
- De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht van weigering voor van bepaalde advertenties.
- De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake van
eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van
niet, niet tijdige of niet goede plaatsing van de advertenties.
- Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe
zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen
van de Stichting ROTA, gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Amsterdam onder nummer 41198699. Een exemplaar van
de Regelen voor het Advertentiewezen wordt op uw verzoek
kosteloos toegezonden.

