
Geachte heer, mevrouw,

Wilt u naamsbekendheid geven aan uw bedrijf, 
voert u een actie of wilt u een nieuwsbericht 
communiceren, dan is het wellicht een goed 
idee om uw boodschap/advertentie in Het Door-
dewijkertje te plaatsen, de wijkkrant van de 
Stichting DoorDeWijks.

De Stichting DoorDeWijks is opgericht ter be-
vordering van betaalbare, sociale hulp in de wijk 
en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. 
Het Doordewijkertje wordt zeer goed gelezen 
door de verschillende doelgroepen in de wijken 
Hillegersberg, Schiebroek, Rotterdam-Noord, 
Blijdorp, Kralingen, Ommoord, Alexanderpolder 
en Overschie.

De verschijningsdatum van de volgende editie 
kunt u vinden op het bestelformulier. Het Door-
dewijkertje verschijnt in een oplage van mini-
maal 12.000 exemplaren. De krant wordt pro-
fessioneel verspreid in de winkelstraten van de 
diverse wijken en actief door het hele team van 
DoorDeWijks. We geven alle adverteerders de 

gelegenheid ons met de verspreiding te steunen. 
U kunt aangeven hoeveel krantjes u voor ons 
actief kunt verspreiden (uitgifte aan uw klanten, 
patiënten, bezoekers). Zo weet u zeker dat de 
krantjes bij de juiste doelgroep terecht komen.

Voor de goede orde ontvangt u een uitgave 
van de krant, zodat u een indruk krijgt in wat 
voor omgeving uw advertentie komt te staan. U 
krijgt van ons het alleenrecht van plaatsing per 
wijk, zodat u geen last heeft van concurrentie.

De tarieven staan genoemd in bijgaand tarie-
venoverzicht. Behalve het verhogen van uw 
naamsbekendheid, draagt u bij aan een wijkge-
richte publicatie van een lokale stichting zonder 
enig winstoogmerk. Wij hopen van harte op een 
leuke samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Redactie Het Doordewijkertje

Adverteren in het Doordewijkertje



Technische gegevens print (uitgave fullcolor)

Maat   Breedte Hoogte Tarief*  Positie  Opmaak**

  1 kolom   48mm  42mm  € 50,00 Voorpagina € 15,00 

  1 kolom   48mm  42mm  € 20,00 Midden € 15,00

  2 kolommen x 1 101mm 42mm  € 40,00 Midden € 25,00

  2 kolommen x 2 101mm 89mm  € 80,00 Midden € 25,00

  2 kolommen x 3   101mm 136mm € 110,00 Midden € 25,00

  3 kolommen x 1 165mm 42mm  € 60,00 Midden € 25,00

  3 kolommen x 2 154mm 89mm  € 110,00 Midden € 25,00

  Kwart pagina 3k 154mm 145mm € 180,00 Midden € 35,00

  Kwart pagina 2k 101mm 221mm € 180,00 Midden € 35,00

  Halve pagina 260mm 183mm € 340,00 Midden € 50,00

  Hele pagina  260mm 371mm  € 850,00 Achterpagina € 75,00

* Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Deze tarieven zijn enkel van toepassing op de vermelde oplage.

** Kosten voor het gebruik van onze opmaakservice (eigen aanlevering moet voldoen aan de aanleverspecificaties).

Advertentietarieven Het Doordewijkertje

Aanleverspecificaties en opmaak

We hanteren de volgende aanlever specificaties, mocht u de opmaak zelf verzorgen:

• Aanleveren als PDF of JPG (highress)
• Uitsluitend CMYK Kleuren
• Afmetingen zoals aangegeven in tabel
• Geen bleed/afloop
• 300 DPI
• PDF/X-1a:2001
• Color conversion (fullcolor): CMYK Coated FOGRA 27

Let op: in de opmaak komt een dunne zwarte lijn om de advertentie. Deze dient u niet zelf toe te 
voegen. 

Opmaak

Als wij de opmaak voor u verzorgen, is dit inclusief 1 aanpassingsronde. Voordat de advertentie 
wordt geplaatst vragen wij u nog om akkoord. 



Advertentievoorwaarden

•  De Stichting DoorDeWijks behoudt zich het recht de advertentiemogelijkheden en –tarieven 
tussentijds te wijzigen.

• Alle tarieven zijn exclusief BTW.

•  Wanneer de opdrachtgever de afspraak betreffende de gereserveerde advertentie niet nakomt, 
of het benodigde materiaal te laat aanlevert waardoor het plaatsen van de advertentie niet mo-
gelijk is, brengt DoorDeWijks de gereserveerde advertentieruimte alsnog in rekening.

•  DoorDeWijks kan niet altijd garanderen dat er nog advertentieruimte is op een bepaalde pagina 
of een bepaalde plaats van de krant.

•  DoorDeWijks behoudt zich het recht advertenties te weigeren. Over het algemeen gebeurt dit 
alleen in de volgende gevallen: er is geen advertentieruimte beschikbaar, de inhoud van de ad-
vertentie past niet bij het gedachtegoed van DoorDeWijks of de opdrachtgever heeft bij eerder 
geplaatste advertenties niet aan de betalingsverplichting voldaan.

•  Voor de inhoud van de advertenties is DoorDeWijks niet verantwoordelijk.

•  DoorDeWijks rectificeert alleen zet-, druk- en plaatsingsfouten wanneer de fout afbreuk doet 
aan de inhoud van de advertentie. De beoordeling hiervan ligt bij DoorDeWijks. Daarnaast dient 
de opdrachtgever binnen een week na het verschijnen van de uitgave waarin de advertentie is 
geplaatst een schriftelijk verzoek tot rectificatie in te dienen.

•  DoorDeWijks is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan dat de opdrachtgevers voor de 
advertentie heeft betaald.

•  De betalingstermijn voor zowel het plaatsen van de advertentie als voor eventuele andere 
werkzaamheden, is binnen 14 dagen na de factuurdatum. Alle kosten die het niet op tijd betalen 
van de factuur met zich meebrengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.



Bestelformulier voor klant

Naam bedrijf:

Contact persoon:

Adres:        

Postcode:     Vestigings/woonplaats:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Plaatsing edities:

      Jan ‘14        April ‘14        Jun ‘14         Sep ‘14  Nov ‘14  Dec ‘14

 Advertentie  Breedte Hoogte Tarief  Opmaak Pagina*

  1 kolom   48mm  42mm  € 50,00 € 15,00 

   1 kolom   48mm  42mm  € 20,00 € 15,00

  2 kolommen x 1 101mm 42mm  € 40,00 € 25,00

   2 kolommen x 2 101mm 89mm  € 80,00 € 25,00

   2 kolommen x 3   101mm 136mm € 110,00 € 25,00

  3 kolommen x 1 165mm 42mm  € 60,00 € 25,00

   3 kolommen x 2 154mm 89mm  € 110,00 € 25,00

   Kwart pagina 3k 154mm 145mm € 180,00 € 35,00

   Kwart pagina 2k 101mm 221mm € 180,00 € 35,00

  Halve pagina  260mm 183mm € 340,00 € 50,00

  Hele pagina  260mm 371mm  € 850,00 € 75,00 
 
* Voorkeurspagina. Kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Opmaak nodig: Ja Nee     Misschien

De advertentie(middelen) moet uiterlijk 10 dagen voor de publicatiedatum opgestuurd 
worden naar doordewijkertje@belowenemylines.nl

Aantal krantjes te ontvangen: 

Datum:

Handtekening Doordewijks:

ap
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