
INHOUD
Weekblad met actueel nieuws uit kerk en maatschappij.
Heldere achtergrondverhalen. Pittige commentaren.
Spraakmakende columns. Kleurrijke reportages.

TARIEVEN
Pagina  Formaat (bxh) Prijs
1/ 1  265 x 372 mm  € 995,-
1/ 2  265 x 184 mm  € 575,-
1/ 4  131 x 184 mm  € 295,- 
1/ 8  131 x 90,5 mm  € 150,-
1/16  64 x 90,5 mm  € 75,-

- Ingezonden mededeling (i.m.) mogelijk vanaf pagina 11:  
 2x het tarief van gekozen formaat.
- Overeengekomen speciale plaats (op advertentiepagina): + 20%.
- Tarieven zijn inclusief full colour toeslag.
- Tarieven zijn exclusief opmaakkosten.
- Tarieven zijn exclusief 21% btw.

STAFFELKORTINGEN
1 x per maand: 
1 x per maand: 
om de week: 
iedere week: 
4 weken achter elkaar: 

Bij gebruik maken van de staffelkorting ontvangt u één factuur voor 
het totaal aantal plaatsingen.
 
AANLEVEREN MATERIAAL
- In certified PDF (minimaal 300 dpi)
-  In de juiste afmetingen. Zie voor formaten onder het 

kopje ‘Tarieven’
-  Mocht dit afwijken dan kunnen er extra kosten in 

rekening worden gebracht
 

OPMAAKKOSTEN

Indien nodig of gewenst, zullen wij de advertentie 
ook graag voor u opmaken. Hiervoor brengen wij u 
opmaakkosten in rekening op basis van het aantal uren. 

GEGEVENS
Verschijningsfrequentie: 1 x per week op vrijdag
Gem. oplage: 5.000 exemplaren
Gem. bereik: 15.000 lezers
Bladspiegel: 289 x 416 mm 
Zetspiegel: 258,6 x 390,6 mm (bxh)
Drukprocéde: rotatieoffset
Krantenpapiersoort: 52 gr. Valsa Matt
Raster: 40 (100LPI)

DEADLINES
Alle reserveringen: 10 werkdagen voor verschijning
Al het materiaal: 10 werkdagen voor verschijning
Termijn van annulering: 10 werkdagen voor verschijning

Familieberichten (geboorte/huwelijk/overlijden) 
en personeelsadvertenties: maandag vóór 12.00 uur. 

De directie van Katholiek Nieuwsblad kan zonder opgaaf 
van redenen een advertentie weigeren.

SPECIFICATIES
Papiergrammage: min. 70 gr/m2
Formaat: min. 90x130 mm/max.190x250 mm.

TARIEF
€ 995,- excl. btw en excl. portokosten o.b.v. gewicht (excl. acceptgiro).
€ 1.795,- excl. btw en excl. portokosten o.b.v. gewicht (incl. acceptgiro).

TIP: bijsluiter i.c.m. advertentie. Speciale aanbieding:
-  Een 1/1 advertentie binnenwerk in combinatie met een bijsluiter  

geeft 20% korting op het advertentietarief
-  Een 1/1 advertentie achterpagina in combinatie met een bijsluiter  

geeft 30% korting op het advertentietarief inclusief de toeslag  
speciale plaatsing

 
Er is geen bureaukorting van toepassing.
Elke bijsluiter dient ter goedkeuring vier weken voor 
plaatsing aan KN te worden voorgelegd.
Voor een bijsluiter in uitsluitend de Belgische oplage 
gelden aangepaste tarieven. 
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Katholiek Nieuwsblad – advertentieacquisitie
Postbus 1270 – 5200 BH ’s-Hertogenbosch

Tel.: 00.31.(0)73 – 612.85.30
E-mail: advertenties@kn.nl | website: www.kn.nl
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20 x betalen
39 x betalen

3 x betalen

6 x plaatsen
12 x plaatsen
26 x plaatsen
52 x plaatsen
4 x plaatsen       
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