2017-2018

Stichting Dorpskrant Wesepe

Tarieven
Dorpskrant Wesepe
& wesepe.nl
Abonnement dorpskrant:
€ 17,50 incl. BTW per jaargang (aug-aug)
Adverteren dorpskrant:
De tarieven voor het adverteren in dorpskrant zijn weergegeven in onderstaande tabel. Alle
tarieven voor de dorpskrant zijn geldend voor plaatsing in de gehele jaargang, met uitzondering
van de onderdeurtjes (eenmalige advertentie van maximaal 5 regels voor particulieren), deze
worden per editie in rekening gebracht.
Tarieven advertenties dorpskrant
Onderdeurtje
¼ pagina
½ pagina
1 pagina
¼ pagina binnenzijde omslag
½ pagina binnenzijde omslag
1 pagina binnenzijde omslag
½ pagina achterzijde dorpskrant
Gehele achterzijde dorpskrant

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00 incl. btw
74,00 excl. btw
128,00 excl. btw
236,00 excl. btw
120,00 excl. btw
215.00 excl. btw
400.00 excl. btw
330,00 excl. btw
495,00 excl. btw

Adverteren http://wesepe.nl
Wesepe.nl heeft gemiddeld per dag 250 UNIEKE bezoekers. Dit betekend dat veel
mensen je advertentie gaan zien! Per maand is het mogelijk de statistieken op te vragen.
Je mag zelf bepalen op welk deel van de website je wil adverteren, afhankelijk van de
plaats bepalen we samen in overleg de grootte van de advertentie.
De tarieven voor adverteren op http://wesepe.nl zoals weergegeven in onderstaande
tabel zijn voor een kalenderjaar (met uitzondering van de slider). Delen van een
kalenderjaar worden naar rato berekend. Ingangsdatum is in overleg, maar kan in
principe het gehele jaar plaatsvinden.
Vermelding naam met doorlinken (www.naameigenwebsite.nl) € 5,00 excl. Btw*
Eigen informatiepagina (www.wesepe.nl/naam)
Sub-domein incl emailadres (naam.wesepe.nl)
Emailadres (naam@wesepe.nl)

Abeelding op willekeurige plaats op website
Afbeelding slider Homepage

€ 10,00 excl. Btw**
€ 50,00 excl. Btw***
€ 5,00 excl. Btw****
€ 120,00 excl. btw
€ 50,00 excl. btw per maand

Bovenstaande tarieven zijn voor stichtingen, verenigingen en particulieren voor de duur van een
jaar. Voor bedrijven hanteren we de volgende tarieven:
* € 25,00 excl. btw
** € 50,00 excl. btw
*** € 75,00 excl. btw
**** € 10,00 excl. Btw

Contactgegevens zijn te vinden op http://wesepe.nl

