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Adres gegevens

Uitgeverij Het Twentsche Land B.V 
Oldenzaalsestraat 232  
7557 GC Hengelo  
Tel 074-259 66 33
Fax 074-259 63 53.

K.v.K. 06084173 
IBAN: NL02 INGB 0671 8327 51 of NL89 INGB 0658 6779 85 
BIC: INGBNL2A 
BTW nr.: 8170.21.012.B.01

Bureaukorting van 15% wordt uitsluitend verleend over advertenties die worden verzorgd door een advertentiebureau voor een adverteerder die een individueel contract heeft afgesloten.  
Alle prijzen zijn excl. 21% btw en excl. 2% kredietbeperking, in mindering te brengen op het factuurbedrag bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bewijsnummers zijn te zien op: 
www.twentejournaal.nl of worden op verzoek, en tegen een meerprijs van 10,- euro per krant toegezonden.
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Advertentieformaten

Verspreiding

Aanleverspecificaties
• PDF: Effectieve resolutie minimaal 300 dpi, kleurruimte CMYK met ingesloten fonts 

Bewijsnummers
• Bewijsnummers zijn te zien op www.twentejournaal.nl/digikrant van de betreffende regio 
  of worden op verzoek en tegen een meerprijs van € 10,- per krant toegezonden.

Bureaukorting 
• Bureaukorting van 15% wordt uitsluitend verleend over advertenties die worden verzorgd 
  door een advertentieburo voor een adverteerder die een individueel contract heeft afgesloten.  
  Alle prijzen zijn exc. 19% btw. 

Aanlevertijden advertenties:
Losser Journaal en Hart van Glanerbrug: Dinsdag voor verschijning voor 12:00 uur
Hellendoorn Journaal: Woensdag voor verschijning voor 12:00 uur
Enschede - en Hengelo Journaal: Maandag voor verschijning voor 12:00 uur

Verspreiding speciale uitgaven
Wanneer wij uw Special hebben gedrukt en ingestoken in onze uitgaven heeft u een maximaal bereik in Twente. Omdat het bovendien een 
krantproduct is, onderscheidt u zich van massa folderverspreiding en heeft u een 7% hoger bereik! 
U bepaalt zelf waar de krant moet verschijnen en kunt per gebied aangeven waar de krant moet worden ingestoken en u heeft geen 
‘waste’. In combinatie met een voorpagina advertentie in de vertrouwde weekkrant met verwijzing naar de bijlage is de attentiewaaarde 
optimaal.

Verspreiding folders
Een huishouden in Nederland ontvangt gemiddeld per week 30 tot 35 folders door de brievenbus. Vaak in dikke stapels tegelijk of ingeseald 
vallen ze als een grote massa op de deurmat. Het is echter ook mogelijk om uw folder in te laten steken bij onze wekelijkse huis-aan-huis-
bladen. 

De lezer komt de folder dan vanzelf tegen. De hoeveelheid folders is beperkt per uitgave en het zullen er nooit heel veel zijn. Daardoor 
kunnen wij u meer exclusiviteit bieden. Voor een verspreiding in een groter gebied neemt u contact op met één van onze medewerkers.

Uitgeverij het Twentsche Land heeft een eigen afdeling verspreidingen. De verspreiding van onze kranten en uw bijlagen is namelijk het belang-
rijkste onderdeel in de hele keten. Onze kranten worden rechtstreeks bij de bezorgers thuis afgegeven. Op deze manier hebben wij direct 
contact en hebben wij direct grip op de verspreiding.

Tarieven verspreiden
 3.000 - 25.000 = € 32,00
 25.000 - 100.000 = €  30,00
 100.000 - 250.000 = €  28,00
 250.000 - 500.000 = €  25,00
 500.000  of meer =       op aanvraag

Verspreiding per 1.000 exemplaren met een 
minimum van 3.000 exemplaren. Prijzen op 
basis van jaarverspreiding binnen de bebouw-
de kom en aangeleverd per 100 exemplaren 
gescheiden. Buiten de bebouwde kom op 
aanvraag. 

Bij een maximaal gewicht van 20 gram
gewichtstoeslag per 5 gram meer: 
€ 1.00 per 1.000 exemplaren. Voor het afha-
len van folders berekenen wij € 15,- 
binnen een straal van 10 km vanaf Hengelo. 
Daarbuiten op aanvraag.

Aanleveradres:
Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo
(ingang Beethovenlaan) 
tel: 074 - 259 66 33 - fax: 074 - 259 63 53
e-mail: bezorging@twentejournaal.nl

  Vraag naar onze gunstige tarieven: 
  Tel. 074 259 66 33 of 06 2419 20 03
  info@regionaleuitgeversgroep.nl
  www.regionaleuitgeversgroep.nl      

Regionaal adverteren in Overijssel en Gelderland
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17.500 exemplaren • Wekelijks op donderdag/vrijdag • Volledig eigen Bezorging • H.a.h. in Hellendoorn, Nijverdal, Daarle, Daarlerveen, Haarle en volledig buitengebied.

12.500 Exemplaren • 6x per jaar • Volledig eigen bezorging • H.a.h. in Oldenzaal, inclusief de buitenwijken, met afhaalpunten de Lutte,Saasveld, Rossum en Weerselo

9.700  exemplaren • Wekelijks op woensdag/donderdag • Volledig eigen bezorging • H.a.h. in Losser, Beuningen, De Lutte, Glane, Glanebeekhoek, Overdinkel, en gedeeltelijk buitengebied.Losser Journaal

Oldenzaal Journaal

Hellendoorn Journaal

Oldenzaal

LosserLosser

Oldenzaal

HellendoornHellendoorn
NijverdalNijverdal

Tarieven wekelijkse uitgaven

Tarieven periodieke uitgaven 

 
Vaste advertentieformaten 
Formaat Frequentie: 1 x 5 x 12 x 26 x 52 x
1/1  950,- 500,- 475,- 350,- 300,-
1/2  500,- 275,- 240,- 190,- 175,-
1/4  250,- 150,- 125,- 110,- 90,-
1/8  145,- 095,- 075,- 070,- 60,-

Vaste advertentieformaten 
Formaat Frequentie: 1 x 5 x 12 x 26 x 52 x
1/1  950,- 500,- 475,- 350,- 300,-
1/2  500,- 275,- 240,- 190,- 175,-
1/4  250,- 150,- 125,- 110,- 90,-
1/8  145,- 095,- 075,- 070,- 60,-

Vaste advertentieformaten Aanleveren voor woensdag 12 uur

Formaat Frequentie: 1 x 6 x 12 x    Full Color
1/1  950,- 500,-  475,-     35 % meerprijs

1/2  500,- 275,-  250,-     35 % meerprijs

1/4  250,- 150,-  135,- 35 % meerprijs 
1/8  145,- 095,-  075,-     35 % meerprijs

Vaste advertentieformaten Aanleveren voor woensdag 12 uur

Formaat Frequentie: 1 x 6 x 12 x    Full Color
1/1  950,- 500,-  475,-     35 % meerprijs

1/2  500,- 275    250,-     35 % meerprijs

1/4  250,- 150,-  135,- 35 % meerprijs 
1/8  145,- 095,-  075,-     35 % meerprijs

Vaste advertentieformaten Aanleveren voor woensdag 12 uur

Formaat Frequentie: 1 x 6 x 12 x    Full Color
1/1  950,- 500,-    475,- 35 % meerprijs

1/2  500,- 275,-   250,- 35 % meerprijs

1/4  250,- 150,-   135,- 35 % meerprijs 
1/8  145,-    95,-0    75,-  35 % meerprijs

Vaste advertentieformaten 
Formaat Frequentie: 1 x 4 x     
1/1  950,- 700,-  
1/2  550,- 350,-    
1/4  325,- 175,-     
1/8  200,- 100,-   

Hengelo Journaal

Hart van Glanerbrug

Transportkrant Welkom in Twente

16.000 exemplaren • Gedeeltelijk eigen bezorging • Maandelijks op de laatste donderdag van de maand • H.a.h. in Glanerbrug, Zuid-Esmarke, Losser, Enschede-Oost, Glanebeekhoek, Lonneker, Overdinkel, 
en ged. Gronau

Verspreiding door heel Nederland door structurele distributie via: chauffeursrestaurants, 
branche relevante opleidingsinstituten, tankstations en transportbedrijven,beurzen en evenementen. 

Selectieve verspreiding door heel Twente, via campings, recreatiebedrijven, hotels, gemeentehuizen, VVV’s, 
en supermarkten

10.000 exemplaren • Maandelijkse uitgave 10.000 exemplaren • 4 keer per jaar

Enschede Journaal

Hengelo

Enschede

Glanerbrug

Losser

Lonneker

e-mail: info@losserjournaal.nl of redactie@losserjournaal.nl

 e-mail: info@oldenzaaljournaal.nl of redactie@oldenzaaljournaal.nl

e-mail: info@hellendoorn-journaal.nl of redactie@hellendoorn-journaal.nl

e-mail: info@enschedejournaal.nl of redactie@enschedejournaal.nl

 e-mail: info@hengelojournaal.nl of redactie@hengelojournaal.nl

 e-mail: hartvanglanerbrug@twentejournaal.nl

e-mail: info@detransportkrant.nl of redactie@detransportkrant.nl e-mail: info@twentejournaal.nl of redactie@twentejournaal

Ommen
Ootmarsum

Enschede
Rijssen

Haaksbergen

Vaste advertentieformaten 
Formaat Frequentie: 1 x 6 x 12 x 
1/1  1200,- 1000,- 800,- 
1/2  0650,- 0500,- 425,-
1/4  0350,- 0300,- 250,-

IM
3 x
IM VP
6 x
Full Color 
35%

IM
3 x
IM VP
6 x
Full Color 
35%

Aanleveren voor dinsdag 12 uur

Aanleveren voor woensdag 12 uur

IM
3 x
IM VP
6 x
Full Color 
35%

Vaste advertentieformaten Aanleveren voor woensdag 12 uur

Formaat Frequentie: 1 x 6 x 12 x    Full Color
1/1               950,-    500,-  475,- 35 % meerprijs

1/2               500,-    275,-  250,- 35 % meerprijs

1/4               250,-    150,-  135,- 35 % meerprijs 
1/8               145,- 95,-  075,- 35 % meerprijs

IM
3 x
IM VP
6 x
Full Color 
35%

IM
3 x
IM VP
6 x
Full Color 
35%

IM
3 x
IM VP
6 x
Full Color 
35%

Aanleveren voor woensdag 12 uur

10.000 exemplaren • 6x per jaar • Wordt persoonlijk door bezorgers uitgereikt in het centrum van Hengelo, op de markt, het station, en de grote winkelcentra. Daarnaast afhaalpunten waaronder het 
gemeentehuis, ziekenhuizen, café’s, bibliotheken, en alle supermarkten.

10.000 exemplaren • Maandelijks op de laatse maandag/dinsdag van de maand • Wordt persoonlijk door bezorgers uitgereikt aan passanten in het centrum van Enschede, op de markt, het station, en grote 
winkelcentra. Daarnaast afhaalpunten waaronder het gemeentehuis, ziekenhuizen, café’s, bibliotheken, en alle supermarkten.
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Aanleveren voor woensdag 12 uur



Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/
http://Enschedeaanzee.nl 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar                   jaar

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Banner tarieven

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 270,-  € 220,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 130,-         € 110,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 130,-         € 110,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   70,-         €   60,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   70,-         €   60,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-
Optie 2: Tarief per 1000 vertoningen          €   11,95 *

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-           €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-           €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-           €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-           €  35,-
5e Regio naar keuze                       €   45,-           €  35,-
6e Regio naar keuze                       €     0,-           €    0,-
Optie 2: Tarief per 1000 vertoningen         €     9,95 *

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-           € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-           € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-           € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-           € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-           € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-             €   0,-
Optie 2: Tafief per 1000 vertoningen          €     4,95 *

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
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http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
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http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
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http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Rechterkolom of 
middenbanner

breedte x hoogte in pixels 
- 299 x 90 px

breedte x hoogte in pixels 
- 370 x 247 px

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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Middenbanner
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Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
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http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl
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Middenbanner
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Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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http://AlmeloJournaal.nl
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Middenbanner
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Slider onder
breedte x hoogte in pixels
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Middenbanner
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180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). 
De regio’s zijn: Twente, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, West, Zuid, Noord, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de 
Transportkrant.
* minimale afname van 10.000 vertoningen

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-         €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-         €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-         €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-         €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-         €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-         €    0,-
Optie 2: Tarief per 1000 vertoningen          €   11,95 *

Mobiele Site
breedte x hoogte in pixels

155 x 25 px

Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar      jaar

Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar      jaar Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar      jaar



Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/
http://Enschedeaanzee.nl 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar                   jaar

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Banner tarieven

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 270,-  € 220,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 130,-         € 110,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 130,-         € 110,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   70,-         €   60,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   70,-         €   60,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-
Optie 2: Tarief per 1000 vertoningen          €   11,95 *

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-           €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-           €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-           €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-           €  35,-
5e Regio naar keuze                       €   45,-           €  35,-
6e Regio naar keuze                       €     0,-           €    0,-
Optie 2: Tarief per 1000 vertoningen         €     9,95 *

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-           € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-           € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-           € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-           € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-           € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-             €   0,-
Optie 2: Tafief per 1000 vertoningen          €     4,95 *

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Rechterkolom of 
middenbanner

breedte x hoogte in pixels 
- 299 x 90 px

breedte x hoogte in pixels 
- 370 x 247 px

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categorieën van betreffende regio, u betaalt slechts een meerprijs van €60,-.

TwenteJournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente. Naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een aparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steeds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om - naast de lezers van de papieren edities - ook de bezoekers van onze 
websites te bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaalt dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
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http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar
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http://LosserJournaal.nl/ 
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http://BorneJournaal.nl
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Slider onder
breedte x hoogte in pixels
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Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Slider boven
breedte x hoogte in pixels
180 x 90 px

Rechterkolom
breedte x hoogte in pixels
120 x 80 px

Rechterkolom
Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

http://Hellendoorn-Journaal.nl/
http://OldenzaalJournaal.nl/ 
http://LosserJournaal.nl/ 

http://EnschedeJournaal.nl/
http://HengeloJournaal.nl/
http://HartvanGlanerbrug.nl

http://BorneJournaal.nl
http://WierdenJournaal.nl
http://AlmeloJournaal.nl

http://RTVHellendoorn.nl
http://SportwebHellendoorn.nl
http://WelkomTwente.nl
http://DeTransportkrant.nl

Maandbedrag bij afname van:    1/2 jaar  jaar

Middenbanner

Slider boven Slider onder

Slider onder
breedte x hoogte in pixels

180 x 45 px

Middenbanner
breedte x hoogte in pixels

180 x 120 px
 

Banner tarieven

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). De regio’s zijn: 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, Borne, Wierden, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de Transportkrant.

Categorieën
U kunt ook een banner plaatsen bij alle categoriën van betreffende regio, u betaald slechts een meerprijs van €60,-.

Twentejournaal is de multimediale uitgever voor de regio Twente, naast de papieren edities van onze kranten bedienen we onze lezers iedere dag met 
het meest actuele nieuws, aangevuld met foto’s en video’s van de gebeurtenissen die onze lezers interesseren, overzichtelijk per editie op een apparte 
website. 
Op onze website kunt u naast het actuele nieuws ook de uitgegeven kranten online lezen. Deze vindt u onder de knop ‘digikrant’. Online adverteren 
wordt steds belangrijker in onze multimediale 24-uurs economie en om naast de lezers van de papieren edities ook de bezoekers van onze websites te 
bereiken, biedt TwenteJournaal u aantrekkelijke advertentievoorwaarden op onze goed bezochte websites.

Combikorting
Bij afname van een advertentie ontvangt u tot 20% korting op uw bannertarief.

Maakkosten
Statische banner € 95,-
Bewegende banner € 195,-

Advertorial
U heeft tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial op de site. Prijs: €180,00.
Hiervoor staat u 2 dagen lang op een vast blok van de nieuwspagina van de desbetreffende regio, de rest van de maand staat u op een vast blok van de economiepagina.

Wilt u ook een advertorial in de krant? Dat kan! U betaald dan slechts 1,5x de prijs!
€180,00 x 1.5 = €270,- voor een advertorial van 1/4 full color in de krant en op de site van dezelfde regio.
Prijzen zijn per maand excl. BTW en inclusief bureaukorting.

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        € 180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €   90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €   45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €     0,-

1e Regio, categorie naar keuze    € 180,-          €140,-
2e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,
3e Regio, categorie naar keuze    €   90,-          €  70,-
4e Regio, categorie naar keuze    €   45,-          €  35,-
5e Regio naar keuze                  €   45,-          €  35,-
6e Regio naar keuze                  €     0,-          €    0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 120,-          € 80,-
2e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
3e Regio, categorie naar keuze     €   60,-          € 40,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   30,-          € 20,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-          €   0,-

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-        €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-        €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-        €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-        €    0,-

Regio’s
Banners kunnen afgenomen worden per domeinnaam, per regio (bijvoorbeeld Uitagenda of Sport). 
De regio’s zijn: Twente, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Hellendoorn, Glanerbrug, West, Zuid, Noord, Almelo, Rtvhellendoorn, Welkom in Twente en de 
Transportkrant.
* minimale afname van 10.000 vertoningen

1e Regio, categorie naar keuze     € 220,-         €180,-
2e Regio, categorie naar keuze     € 110,-         €  90,-
3e Regio, categorie naar keuze     € 110,-         €  90,-
4e Regio, categorie naar keuze     €   60,-         €  45,-
5e Regio, categorie naar keuze     €   60,-         €  45,-
6e Regio, categorie naar keuze     €     0,-         €    0,-
Optie 2: Tarief per 1000 vertoningen          €   11,95 *

Mobiele Site
breedte x hoogte in pixels

155 x 25 px

Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar      jaar

Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar      jaar Optie 1: Maandbedrag bij afname van:   1/2 jaar      jaar

Prijs: € 390,-



Art.1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn toepasselijk 
op alle tussen partijen geldende 
rechts- betrekkingen uit onderha-
vige overeen- komst, of uit nadere 
overeenkomsten in de toekomst.

Art.2 AANBIEDING
Aanbiedingen en andere uitingen 
van de partij die de onderhavige 
voor- waarden hanteert, Uitgeverij 
Het Twentsche Land B.V. (hierna 
HTL), zijn niet als bindend bedoeld. 
Zij zijn dus vrij-blijvend, ook voor 
wat betreft de opgegeven aantal-
len, formaten, gewichten, moge-
lijkheden en tarieven, voorzover 
het tegendeel niet ondubbelzinnig 
blijkt. Toepassing van de door 
wederpartij van HTL ingeroepen 
algemene voorwaarden wordt uit-
drukkelijk uitgesloten.

Art.3 OVEREENKOMST
Indien de overeenkomst schriftelijk 
wordt aangegaan, komt deze tot 
stand op de dag van ondertekening 
van het contract door de verkoper. 
Mondelinge toezeggingen door en 
afspraken met ondergeschikten 
van HTL binden HTL niet dan nadat 
deze schriftelijk zijn be- vestigd. 
Voor telefonische opdrachten of 
voor telefonische wijzigingen van 
op- drachten wordt geen verant-
woordelijk- heid aanvaard tenzij 
deze opdrachten en/of wijzigingen 
schriftelijk worden bevestigd.

ART. 4 HOOFDELIJKHEID
Indien met twee of meer weder-
partijen gezamenlijk een overeen-
komst wordt aangegaan, zijn deze 
ieder hoofdelijk en voor het geheel 
aansprakelijk voor de volledige 
nakoming van de door hen geslo-
ten overeenkomst, des dat de een 
betalende de ander zal zijn bevrijd.

ART. 5 PRIJS
De door HTL opgegeven prijzen 
luiden exclusief b.t.w. en andere 
heffingen welke van overheidswege 
worden opgelegd, tenzij anders 
opgegeven. Uitbreiding van het 
contractueel af- gesproken volume 
kan te allen tijde geschieden. Na 
uitbreiding vindt geen herbereke-
ning plaats over het reeds afgeno-
men volume.
Tijdens de contractstermijn is 
contract- terugbrenging mogelijk. 
In dit geval vindt herberekening 
plaats van het reeds afgenomen 
volume op basis van de nieuwe 
contractprijs.
De adverteerder kan in minde-
ring van het advertentiecontract 
uitsluitend advertenties plaatsen, 
betrekking hebbend op zijn eigen 
bedrijf.
Indien een overeengekomen 
volume niet binnen de daarvoor 
overeenge- komen termijn is afge-
nomen is opdrachtgever na afloop 
van de termijn het gehele bedrag 
aan HTL verschul- digd door het 
enkele verloop van de termijn. Het 
risico van niet plaatsing berust 
derhalve bij de opdrachtgever. De 
opdrachtgever verliest door enkel 
verloop van de overeengekomen 
plaatsings-termijn het recht om
verdere plaatsing te vorderen. HTL 
is gerechtigd in plaats van betaling 
van het niet afgenomen volume, 
bijbetaling te vorderen van het 
bedrag dat de opdrachtgever op 
grond van het gecontracteerde 
volume minder

betaalde voor het geplaatste vo-
lume dan een eenmalige adver-
teerder.

ART. 6 AANLEVERING
Het te plaatsen, drukken of te 
versprei- den materiaal dient tijdig 
volgens in de tarieflijst van HTL 
genoemde aan- leverspecifica-
ties en aanlevertijden te worden 
geleverd aan het kantoor van HTL. 
In geval van verspreiding dient het 
drukwerk afgebundeld om en om 
gelegd te worden, of doorschoten 
te worden aangeleverd per 50 of 
100 stuks.

ART. 7 UITVOERING
Uitvoering van de opdracht 
geschiedt binnen de normaal 
daarvoor geldende tijd en wijze. 
Behalve bij uitdrukkelijk gemaakte 
andersluidende afspraak kan de 
op- drachtgever zich ter afwering 
van zijn betalingsverplichting niet 
beroepen op: - een andere dan 
verwachte datum van publicatie; - 
taal- c.q. spelfouten in de medede-
ling, behalve als ze zodanig ernstig 
zijn dat de goeder trouw mee- 
brengt dat de opdrachtgever niet 
tot betaling verplicht kan worden;
Voor advertenties, die overeen-
komstig de opdracht gezet moeten 
worden in een dusdanige vorm dat 
er sprake kan zijn van gelijkenis 
met redactionele be- richtgeving, 
behoudt de uitgever zich het recht 
voor de opmaak te wijzigen. Op-
drachten waar een bepaalde plaats 
als voorwaarde wordt gesteld 
buiten die waarvoor een speciale 
plaatsings- toeslag wordt betaald 
worden niet geaccepteerd.
Advertenties waarvoor een speciale 
plaatsingstoeslag wordt betaald, 
worden onder voorbehoud van 
tech- nische aard en/of andere 
omstan- digheden binnen HTL als 
zodanig uit- gevoerd. Mocht de 
advertentie door vorenstaande re-
denen niet op de gewenste plaats 
staan dan wordt de toeslag niet 
berekend, maar adver- teerder is 
in dat geval de normaal gel- dende 
plaatsingskosten verschuldigd. 
Bij niet tijdige aanlevering van 
adver- tenties of drukwerk voor 
verspreiding is HTL gerechtigd een-
zijdig een nieuwe plaatsings- c.q. 
verspreidings-datum te bepalen. 
Overschrijding van de uitvoe- ring-
stermijn heeft niet tot gevolg dat 
HTL van rechtswege in verzuim is. 
Hier- toe is steeds een nadere in- 
gebrekestelling vereist. Indien een 
opdracht moet worden
bespoedigd kunnen gemaakte 
kosten voor het verrichten van 
overwerk en andere eventuele 
meerkosten extra in rekening wor-
den gebracht.
De opdrachtgever ontvangt al-
leen een bewijsnummer indien hij 
daarom schriftelijk heeft verzocht. 
De kosten voor toezending van een 
bewijsnum- mer zijn voor rekening 
van de opdracht- gever.

Art. 8 BETALING
Indien niet anders is overeengeko-
men, zal betaling van de overeen-
gekomen prijs geschieden binnen 
14 dagen na factuurdatum. Alle 
betalingen dienen te geschieden 
ten kantore van HTL of op een door 
HTL aan te geven rekening. HTL 
is, indien zij dat op grond van haar 
moverende redenen wenselijk acht, 
gerechtigd vooruitbetaling van de 

over-
eengekomen prijs van de weder-
partij te verlangen zonder nadere 
opgave van deze redenen. Indien 
de weder- partij niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt, 
wordt hij geacht van rechtswege 
in verzuim te zijn, verval- len alle 
toegekende kortingen en heeft 
HTL zonder enige ingebrekestelling 
het recht hem vanaf de vervaldag 
rente van 1,5% per maand over 
het factuur- bedrag in rekening te 
brengen. Door HTL redelijkerwijs te 
maken kosten zowel in als buiten 
rechte, ter zake invorde-ring of van 
rechtsuitoefening anderzijds, zullen 
door de weder-
partij worden vergoed. HTL is ge-
rechtigd om deze kosten forfaitair 
te bepalen op minimaal 15% van 
verschuldigde. De reclamebureau’s 
en/of reclame- bemiddelaars, zijn 
tegenover HTL aansprakelijk voor 
de nakoming van alle verplich-
tingen voortvloeiende uit deze 
advertentieovereenkomst. Bij in 
gebreke blijven van betaling door 
het reclamebureau resp. reclame-
bemid- delaar blijft adverteerder 
voor betaling aan HTL aansprake-
lijk.

Art. 9 RECLAMES
Reclames dienen uiterlijk en 
uitslui- tend schriftelijk binnen 5 
werkdagen na voltooiing van de 
opdracht te worden doorgegeven. 
Bij klachten over ver- spreiding 
dient door de wederpartij naam en 
adres of postcode met huis- num-
mer te worden doorgegeven van 
de melder van de klacht. Indien de 
gegevens onvolledig zijn kan de 
klacht niet in behandeling worden 
genomen.

Art. 10 KORTINGEN
Geen andere kortingen worden toe- 
gestaan dan die op de facturen zijn 
berekend.

Art. 11 VRIJWARING
De wederpartij garandeert dat 
de inhoud van de reclameuiting 
niet in strijd is met de wettelijke 
bepalingen, goede zeden, openbare 
orde en andere maatschappelijke 
normen en vrijwaart HTL dienaan-
gaande.

Art. 12 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van HTL 
blijft in alle gevallen beperkt tot 
een aanvul- lende plaatsing of 
verspreiding in die plaatsen of 
gedeelten daarvan waar omissies 
worden aangetoond. HTL is nimmer 
aansprakelijk voor verdere door 
de wederpartij geleden schade 
hoe dan ook genaamd. Hoewel 
gestreefd wordt naar volledigheid 
en nauwkeurigheid ten aanzien 
van de opgaven van aan- tallen, 
prijzen en uitvoering wordt geen 
aansprakelijkheid voor de volledig-
heid en juistheid van de verstrekte 
gegevens aanvaard.
Indien de opdracht zowel de 
druktech- nische verzorging als de 
verspreiding van materiaal betreft, 
kunnen eventuele onvolkomen-
heden in de verspreiding nimmer 
leiden tot het door de opdracht- 
gever niet of niet volledig verschul-
digd zijn van de overeengekomen 
kosten van de druktechnische 
vervaardiging.
Persberichten en foto’s die ons 
worden aangeboden, worden ge-

acht vrij te zijn van rechten. Indien 
bronvermelding is
gewenst, dan dient deze ingemon-
teerd te worden in de foto. Onver-
hoopt ont- breken van bronver-
melding kan geen reden zijn voor 
schadevergoedng. Aangebonden 
kopij kan zowel worden geplaatst 
in onze gedrukte- als digitale uitga-
ven.

Art.13 OVERMACHT
Onder overmacht wordt bij toepas-
se- lijkheid van deze voorwaarden 
verstaan elke van de wil van HTL 
onafhankelijke omstandigheid, ook 
al was deze ten tijde van het tot 
stand komen van de overeenkomst 
blijvend of tijdelijk ver- hindert.

Art. 14 ONTBINDING
Mocht de wederpartij één van zijn 
ver- plichtingen ten opzichte van 
HTL niet nakomen, hetzij surse-
ance van betaling aanvragen , 
hetzij geraken n staat van faillis-
sement, dan heeft HTL het recht 
zonder dat nadere ingebrekestel-
ling of rechterlijke tussenkomst is 
vereist, alle met deze wederpartij 
gesloten over- eenkomsten ont-
bonden te verklaren, onverminderd 
andere hem wettelijke toekomende 
rechten.

Art. 15 ANNULERING
Indien een opdracht korter dan 
3 weken voor de overeengeko-
men begindatum van uitvoering, 
verzending of bezorg- ing wordt 
geannuleerd, om welke reden dan 
ook, is HTL gerechtigd boven de 
reeds gemaakte kosten 15% van 
het oorspronkelijk te factureren be-
drag in rekening te brengen.

Art. 16 GESCHILLEN
Alle geschillen in aangelegenheden 
waarop deze voorwaarden van 
toe- passing zijn zullen, behoudens 
de be- voegdheid van partijen tot 
het vragen van een voorlopige 
voorziening in kort geding aan de 
President van de be- voegde Arron-
dissementsrechtbank van de plaats 
van HTL, de Rechtbank van Almelo, 
in eerste aanleg worden beslecht 
door de gewone rechter van de 
plaats van HTL welke volgens de 
regels van Nederlands burgerlijk 
pro- cesrecht bevoegd is. Indien 
bedoelde geschillen volgens de 
regels van Nederlands burgerlijk 
procesrecht behoren tot de abso-
lute competentie van die kanton-
rechter, zal uitsluitend de bevoegde 
kantonrechter van de plaats van 
HTL kunnen beslechten. (sector 
Kanton locatie Enschede).

Art. 17 AFWIJKINGEN
In alle gevallen, waarin op som-
mige punten van deze voorwaar-
den is af- geweken, blijven de 
overige gelden, ook zonder dat dit 
nadrukkelijk is vermeld. Ingeval 
van nietigheid van één of meer 
bepalingen uit een tussen partijen 
geldende rechtsverhouding zul- len 
partijen gebonden zijn door regels 
van zoveel mogelijk overeenkom-
stige strekking welke niet aan 
nietigheid blootstaan.

Art. 18 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop 
deze voorwaarden geheel of ge-
deeltelijk van toepassing zijn, is 
toepasselijk het Nederlands recht.

Algemene Voorwaarden Uitgeverij Het Twentsche Land B.V.


