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2019 Jaarplanning
JANUARI.
Welkom 2019
Life, health & beauty
Onderwijs
Belasting

FEBRUARI
Life, health & beauty
Valentijn
Bluesfestival
Belasting
Carnaval

MAART
Zorgspecial
Pasen
Open huizen route
Woonbijlage
Tuinbijlage
Naar Delft

APRIL
Pasen
Koningsdag
Modebijlage
Woonbijlage

MEI
Moederdag
Uitvaartbijlage
Golden Tenloop
Bevrijdingsbijlage
Fringe festival

JUNI
WK vrouwenvoetbal
Mooi Weer Spelen
Buitenleven
Zorgspecial
Geslaagdenspecial

JULI
Zomer actie
Westerpop
Buiten eten & drinken
Wij gaan naar de Middelbare
Varend Corso
Delft Chamber festival

AUGUSTUS
Jazz festival
Naar Delft
Zomeractie

SEPTEMBER
De Aftrap
Open Monumentendag
Modebijlage
Woonbijlage
Tuinbijlage
Dierendag

OKTOBER
Uitvaartbijlage
Modebijlage
Woonbijlage
Tuinbijlage

NOVEMBER
Zorgspecial
Donkere Dagen
Naar Delft
Uit eten met Kerst
Winterbanden

DECEMBER
Donkere Dagen
Winterbanden
Eindejaarspuzzel

Delft op Zondag

Telstar / Eendracht

De Heraut

Groot Westland

Het Krantje Leidschendam-Voorburg

Zoetermeer Dichtbij (Postiljon)

- Verschijnt elke week op woensdag
- Oplage: 33.000 exemplaren
- Verspreidingsgebied: Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw, Oude Leede en Ypenburg
- Sluitingstijd advertenties: dinsdag 10.00 uur

- Verschijnt elke week op woensdag
- Oplage: 24.500 exemplaren
- Verspreidingsgebied: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en Kruisweg
- Sluitingstijd advertenties: maandag 17.00 uur, kant en klaar materiaal: 18.00 uur

- Verschijnt elke week op woensdag
- Oplage: 43.000 exemplaren
- Verspreidingsgebied: In het gehele Westland, Wateringse Veld en 
  gedeelte Hoek van Holland
- Sluitingstijd advertenties: maandag 12.00 uur

- Verschijnt elke week op donderdag
- Oplage: 44.900 exemplaren
- Verspreidingsgebied: Leidschendam-Voorburg, Stompwijk, 
  Leidschenveen en Forepark
- Sluitingstijd advertenties: maandag 12.00 uur

- Verschijnt elke week op donderdag
- Oplage: 58.000 exemplaren
- Verspreidingsgebied: Zoetermeer, Zevenhuizen, Moerkapelle, 
   Benthuizen en Leidschenveen
- Sluitingstijd advertenties: woensdag 12.00 uur

De kranten

- Verschijnt ieder weekend
- Oplage: 83.500 
- Verspreidingsgebied: Delft, Den Hoorn, Schipluiden, Pijnacker,
  Nootdorp, Delfgauw, Ypenburg, Sion, Rijswijk Buiten, Haantje en deel Rijswijk
- Sluitingstijd advertenties: vrijdag 12:00 uur, kant- en klaar materiaal 
  aanleveren uiterlijk voor 15:00 uur. Uitgezonderd feestdagen.

Tarievenkaart 
2019

De Rijswijkse krant

- Verschijnt op woensdag
- Oplage: 26.000
- Verspreidingsgebied: Geheel Rijswijk inclusief. De Strijp en een deel         
  van Ypenburg
- Sluitingstijd advertenties: maandag 12.00 uur

De kranten

- Verspreidingsgebied: Delft, Den Hoorn, Schipluiden, Pijnacker,
  Nootdorp, Delfgauw, Ypenburg, Sion, Rijswijk Buiten, Haantje en deel Rijswijk
- Sluitingstijd advertenties: vrijdag 12:00 uur, kant- en klaar materiaal 



Advertentietarieven Delft op Zondag

Advertentietarieven

Prijzen voor advertenties berekenen wij aan de hand van onze
kolombreedtes. Het formaat van uw advertentie moet de breedte
hebben van één van de onderstaande kolommen. In totaal zijn
onze weekbladen 7 kolommen breed; de afmetingen zijn als volgt:

Advertentiepagina formaat
1 kolom =  35 mm.
2 kolom =  73 mm.
3 kolom = 111 mm.
4 kolom = 150 mm.
5 kolom = 189 mm.
6 kolom = 227 mm.
7 kolom = 265 mm.
Spread   = 548 x 390 mm.

Maximale hoogte van een advertentie is 390 mm. hoog.

IM formaat
1 kolom =   50 mm.
2 kolom = 100 mm.
3 kolom = 150 mm.
4 kolom = 200 mm.
5 kolom = 265 mm.

De prijs voor uw advertentie berekent u als volgt:
Breedte in kolommen x hoogte in millimeters = 
aantal millimeters per plaatsing.

Voorbeeld editie Delft op Zondag
U wilt in één jaar tien keer adverteren met een formaat van
11 cm breed en 19,5 cm hoog
Aantal millimeters: 3 kolom x 195 mm. = 585 mm.
x 10 plaatsingen = 5850 mm per jaar.

Prijs los tarief
3 kolom x 195 mm = 585 millimeter x €0,81 = 
€473,85 per plaatsing + 35% fullcolor toeslag

Prijs 10.000 mm-contract
3 kolom x 195 mm = 585 millimeter x €0,62 = 
€362,70 per plaatsing + 35% fullcolor toeslag

Fullcolor toeslag hele pagina in overleg.     

Doorplaatsingsmogelijkheden naar:

Telstar

De Heraut

Groot Westland

Het Krantje L’dam/Voorburg

Zoetermeer Dichtbij /
Postiljon

De Rijswijkse Krant

0,36

0,32

0,34

0,38

0,45

0,33

1.000 mm

0,70

2.500 mm

0,67

5.000 mm

0,64

10.000 mm

0,62

25.000 mm

0,60

50.000 mm

0,58

(33.000)

(24.500)

(43.000)

(44.900)

(58.000)

(26.000)

Speci�caties Delft op Zondag:
Full Color
Voorpagina / IM

: + 35% toeslag
: vraag naar de mogelijkheden

Advertentietarieven

(inclusief kleur)

Delft op Zondag

Editie oplage

(83.500) 0,81

los

t/m 350 mm
351 mm t/m 700 mm
701 mm t/m 1400 mm
1401 mm t/m 2730 mm

: € 75,-
: € 105,-
: € 175,-
: € 225,-

Kleurtoeslag Telstar + Het Krantje 

Kleurtoeslag Groot Westland 

Full Color : + 35%

(inclusief kleur)

Kleurtoeslag De Rijswijkse Krant 

Full Color : + 35%

0,33



Tarieven verspreiding (tot 20 gram) Gewichtstoeslagen

Folderverspreiding
Online adverteren

Folders meeverspreiden bij
de krant Delft op Zondag

Aantal
0-20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-50.000
50.000-60.000
60.000-70.000
70.000 of meer

Prijs (per 1000 ex.)

€37,00
€32,00
€31,00
€30,00
€29,00
€28,00
€27,00

tot
30 gram
40 gram
50 gram
60 gram
Boven de 60 gram
prijs op aanvraag

tot
€5,00
€8,00
€11,00
€14,00

RODI Verspreiding
Energieweg 3
2627 AP Delft

015 - 212 59 72
verspreiding@delftopzondag.nl

Wilt u meer informatie? Stuur dan een
email naar website@delftopzondag.nl
of neem telefonisch contact via 015 - 214 39 12
en wij zullen u graag van dienst zijn.

Verspreidingsdagen:
- op woensdag en zaterdag.

Bij RODI Verspreiding kunt u uw folder al vanaf postcode 
verspreiden. Wij werken nauw samen met andere 

verspreidingsorganisities en kunnen ook verspreidingen met de 
best gelezen kranten door heel Nederland verzorgen.

Vanzelfsprekend kunt u ook persoonlijk contact met ons 
opnemen, zodat wij u van een persoonlijk advies kunnen 

voorzien.

Aanleveren:
- Weekendverspreiding:
  dinsdag voor 17.00 uur*
- Doordeweekse verspreiding:
  vrijdag voor 17.00 uur*
*Eventuele uitzonderingen in overleg

Onderstaande standaardformaten worden ingezet ten behoeve van 
branding/naamsbekendheid. 
De banners worden geplaatst tussen de nieuwsitems.

- Rectangle 300 x 250 pixels  - 
- Rectangle 180 x 150 pxels
- Full banner 468 x 60 pixels  - 
- Skyscraper 120 x 600 pixels

1 maand plaatsen
€  270,- per maand + 1 gratis online advertorial
3 maanden plaatsen
€  220,- per maand + 2 gratis online advertorial
6 maanden plaatsen
€  180,- per maand + 2 gratis online advertorial
12 maanden plaatsen
€  150,- per maand + 4 gratis online advertorial

Actieformaat worden ingezet om op korte termijn flink op te vallen met uw banner. 
Uw banner staat groot en bovenaan te pagina.
- Leaderbord 728 x 90 pixels € 260,- per week (3x tarief)
- Half page ad 300 c 600 pixels € 260,- per week (3x tarief) 
- Floor ad € 350,- per week (4x tarief)

Onze nieuwssite word dagelijks door veel mesnen bezocht. 
Deze online lezers willen graag op de hoogte blijven van het laatste lokale nieuws en dat is precies wat ze op delftopzondag.nl kunnen vinden.
Een ideaal platform om uw boodschap te verspreiden onder de doelgroep of om uw naamsbekendheid te vergroten! 

- Rectangle 300 x 250 pixels  - - Rectangle 300 x 250 pixels  - - Rectangle 300 x 250 pixels  - 

- Full banner 468 x 60 pixels  - - Full banner 468 x 60 pixels  - 

Boven de 60 gram
prijs op aanvraag

€8,00
€11,00
€14,00

- op woensdag en zaterdag.

verspreidingsorganisities en kunnen ook verspreidingen met de 
best gelezen kranten door heel Nederland verzorgen.

Vanzelfsprekend kunt u ook persoonlijk contact met ons 
opnemen, zodat wij u van een persoonlijk advies kunnen 


