
 
Advertentietarieven Weekblad de Schakel per 1/1/2018  
Verschijnt iedere woensdag 
 

formaat Losse 
advertentie 

Vanaf 6 plaatsingen Vanaf 12 plaatsingen Om de week wekelijks bijzonderheden 

  5% korting 10% korting 15% korting 20% korting  

1/6  45   38,25 36  

1/4 60   51,00 48  

1/3 70   59,50 56  

1/2 90 85,50 81 76,50 72  

2/3 130 123,50 117 110,50 104  
1/1 170 161,50 153 144,50 136  

2/1 320 304,00 288 272,00 256  

achterpagina 220 209,00 198 187,00 176  

Binnenzijde cover 190 180,50 171 161,50 152  

 

Kwantum: 

• Bij 6 advertenties per jaar: 5% korting (minimale afmeting 1/2 pagina) 

• Bij 12 advertenties per jaar: 10 % korting (minimale afmeting 1/2 pagina) en gratis één keer per 2 jaar 1/2 pagina Bedrijvennieuws 

• Bij 25 advertenties per jaar (om de week): 15% korting en gratis één keer per 2 jaar 1/1 pagina Bedrijf in Beeld 

• Bij 50 adverteren per jaar (wekelijks): 20% korting en gratis één keer per jaar 1/1 pagina Bedrijf in Beeld 

Bijzonderheden: 

• Prijzen zijn excl. btw 

• Facturering vindt achteraf plaats 

• Inleveren advertenties digitaal cPDF, voor maandag 10:00 uur in de week van plaatsing via info@schakel-nu.nl 

• Redactie en drukker zijn niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten in tekst en advertenties 

• Plaatselijke verenigingen krijgen standaard 20% korting op alle advertentietarieven 

• De Schakel verleent geen ROTA/bureaukorting 



 

Schakeltjes € 13,50 voor een bericht tot 20 woorden. Ieder volgend woord € 0,35 (prijzen incl. btw). Schakeltjes tot en met zaterdag 17:00 uur opgeven tegen contante 

betaling bij Geerts Schoenen op Winkelcentrum Eikenbosch. Bedrijven kunnen Schakeltjes (op rekening) ook rechtstreeks opgeven via www.schakel-nu.nl/advertenties. 

Bedrijf in Beeld € 250,00 excl. btw 1/1 pagina Artikel met redactionele vormgeving, Artikel wordt geschreven door onze redacteur en is inclusief een foto door de 

fotograaf van de Schakel. 

Starterspakket 5 advertenties van 1/2 pagina voor € 250,- excl. btw inclusief gratis 1/2 pagina redactioneel artikel Bedrijvennieuws met bedrijfslogo. 
Voorwaarde: De onderneming is maximaal 1 jaar geleden ingeschreven bij KvK. 

Ondernemerspakket 5 advertenties van 1/2 pagina voor € 400,- excl. btw. Inclusief gratis 1/2 pagina artikel Bedrijvennieuws met bedrijfslogo. Voorwaarde: Een 

bestaand bedrijf vestigt zich in Berkel-Enschot of heeft een nieuwe activiteit ontwikkeld. Upgrade ‘Bedrijvennieuws’ naar ‘Bedrijf in Beeld’ voor € 125,- excl. btw. extra.  

Bedrijven Contacten € 120,- excl. btw per regel, per jaar (48 weken). Looptijd van 1 januari t/m 31 december. Inclusief gratis 1/1 pagina Bedrijf in Beeld eens in de 2 

jaar. Vermelding voor een gedeelte van een kalenderjaar: 2,50 excl. btw. per regel, per week zonder Bedrijf in Beeld. 

 

Advertentieformaten: 

Formaat   Staand/ (b) x (h) mm 

                                             Liggend 

1/6 Zesde pagina   liggend   148,0  x   33,0 mm 
1/6 Zesde pagina   staand      73,0  x   68,5 mm 
1/4 Vierde pagina   liggend    148,0  x   51,0 mm 
1/4 Vierde pagina   staand      73,0  x 104,0 mm 
1/3 Derde pagina   liggend  148,0  x   68,5 mm 
1/3 Derde pagina   staand      73,0  x 140,0 mm 
1/2 Halve pagina   liggend   148,0  x 104,0 mm 
1/2 Halve pagina   staand      73,0  x 210,0 mm 
2/3 Twee derde pagina  staand    148,0  x 140,0 mm 
3/4 Drie vierde pagina  staand    148,0  x 156,0 mm 
1/1 Hele pagina   staand    148,0  x 210,0 mm 
2x 1/1 Dubbele hele   pagina    320,0  x 210,0 mm 

Algemeen 

Weekblad de Schakel is hét informatiekanaal van Berkel-Enschot en Heukelom 

en bestaat sinds 1965.  

Het glossy weekblad verschijnt iedere woensdag op A5 formaat, heeft een 

oplage van 5.100 exemplaren en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. De Schakel 

heeft een nog groter bereik dankzij de combinatie met onze website, Facebook-

pagina, Twitter en App. Hierdoor bereiken wij alle generaties in ons dorp. 

 

Weekblad De Schakel 
Bosscheweg 8 - 5056 PP - Berkel-Enschot 

E: info@schakel-nu.nl 

I: www.schakel-nu.nl 

T: 06 – 20 78 00 00  - FB - Schakel BEapp - Twitter 


