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Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Standaardtarieven De Mega uitgave
Soort Afmetingen Prijs
1/32 pagina liggend 62 x 44 mm €52,-

1/6 pagina staand 62 x 91 mm €95,-

1/16 pagina liggend 128 x 44 mm €95,-

1/8 pagina staand 62 x 187 mm €130,-

1/8 pagina liggend 128 x 91 mm €130,-

1/4 pagina staand 128 x 187 mm €250,-

1/4 pagina liggend 260 x 93 mm €250,- 

1/2 pagina staand 128 x 381 mm €450,-

1/2 pagina liggend 260 x 189 mm €450,-

1/1 pagina 260 x 390 mm €725,-

Soort Afmetingen Prijs
1/32 pagina liggend 62 x 44 mm €80,-

1/6 pagina staand 62 x 91 mm €140,-

1/16 pagina liggend 128 x 44 mm €140,-

1/8 pagina staand 62 x 187 mm €240,-

1/8 pagina liggend 128 x 91 mm €240,-

1/4 pagina staand 128 x 187 mm €425,-

1/4 pagina liggend 260 x 93 mm €425,- 

1/2 pagina staand 128 x 381 mm €725,-

1/2 pagina liggend 260 x 189 mm €725,-

1/1 pagina 260 x 390 mm €1200,-
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Tarieven krantenadvertenties 2020

Waarom adverteren?
Door het human interest karakter van De Halsterse Krant & De Zuidwest-

krant is er een directe binding tussen lezer en adverteerder. Wij hanteren 

voor onze krant de zogenaamde Engelse opmaak. Advertenties en verha-

len staan bewust door elkaar heen. Zo vergroten we de attentiewaarde. 

Kortom: De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant is een perfect medium om 

uw bedrijf of product te promoten.

De reguliere uitgave (verspreidingsgebied Halsteren, Lepelstraat, 

Hoogerheide, Ossendrecht, Huijbergen, Woensdrecht en Putte) 

verschijnt iedere woensdag in een oplage van 16.750 en bereikt 37.000 

inwoners. De Mega uitgave (verspreidingsgebied gemeenten Woensdrecht 

en Bergen op Zoom) verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 45.000.

0164-682286 halsterse-zuidwestkrant.nladvertenties@minervepers.nl

Aanleveren kan tot vrijdag 12.00 uur
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Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Standaardtarieven De Mega uitgave
Soort Afmetingen Prijs
1/32 pagina liggend 62 x 44 mm €59,-

1/16 pagina staand 62 x 91 mm €105,-

1/16 pagina liggend 128 x 44 mm €105,-

1/8 pagina staand 62 x 187 mm €150,-

1/8 pagina liggend 128 x 91 mm €150,-

1/4 pagina staand 128 x 187 mm €285,-

1/4 pagina liggend 260 x 93 mm €285,- 

1/2 pagina staand 128 x 381 mm €525,-

1/2 pagina liggend 260 x 189 mm €525,-

1/1 pagina 260 x 390 mm €800,-

Soort Afmetingen Prijs
1/32 pagina liggend 62 x 44 mm €89,-

1/16 pagina staand 62 x 91 mm €165,-

1/16 pagina liggend 128 x 44 mm €165,-

1/8 pagina staand 62 x 187 mm €275,-

1/8 pagina liggend 128 x 91 mm €275,-

1/4 pagina staand 128 x 187 mm €495,-

1/4 pagina liggend 260 x 93 mm €495,- 

1/2 pagina staand 128 x 381 mm €795,-

1/2 pagina liggend 260 x 189 mm €795,-

1/1 pagina 260 x 390 mm €1280,-

Tarieven krantenadvertenties 2022

Waarom adverteren?
Door het human interest karakter van De Halsterse Krant & De Zuidwest-

krant is er een directe binding tussen lezer en adverteerder. Wij hanteren 

voor onze krant de zogenaamde Engelse opmaak. Advertenties en verha-

len staan bewust door elkaar heen. Zo vergroten we de attentiewaarde. 

Kortom: De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant is een perfect medium om 

uw bedrijf of product te promoten.

De reguliere uitgave (verspreidingsgebied Halsteren, Lepelstraat, 

Hoogerheide, Ossendrecht, Huijbergen, Woensdrecht en Putte) 

verschijnt iedere woensdag in een oplage van 16.750 en bereikt 37.000 

inwoners. De Mega uitgave (verspreidingsgebied gemeenten Woensdrecht 

en Bergen op Zoom) verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 45.000.

0164-682286 halsterse-zuidwestkrant.nladvertenties@minervepers.nl

Aanleveren kan tot vrijdag 12.00 uur
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Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Standaardtarieven De Mega uitgave
Soort Afmetingen Prijs
1/32 pagina liggend 62 x 44 mm €55,-

1/16 pagina staand 62 x 91 mm €99,-

1/16 pagina liggend 128 x 44 mm €99,-

1/8 pagina staand 62 x 187 mm €135,-

1/8 pagina liggend 128 x 91 mm €135,-

1/4 pagina staand 128 x 187 mm €260,-

1/4 pagina liggend 260 x 93 mm €260,- 

1/2 pagina staand 128 x 381 mm €470,-

1/2 pagina liggend 260 x 189 mm €470,-

1/1 pagina 260 x 390 mm €750,-

Soort Afmetingen Prijs
1/32 pagina liggend 62 x 44 mm €83,-

1/16 pagina staand 62 x 91 mm €145,-

1/16 pagina liggend 128 x 44 mm €145,-

1/8 pagina staand 62 x 187 mm €250,-

1/8 pagina liggend 128 x 91 mm €250,-

1/4 pagina staand 128 x 187 mm €450,-

1/4 pagina liggend 260 x 93 mm €450,- 

1/2 pagina staand 128 x 381 mm €750,-

1/2 pagina liggend 260 x 189 mm €750,-

1/1 pagina 260 x 390 mm €1250,-
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Tarieven krantenadvertenties 2021

Waarom adverteren?
Door het human interest karakter van De Halsterse Krant & De Zuidwest-

krant is er een directe binding tussen lezer en adverteerder. Wij hanteren 

voor onze krant de zogenaamde Engelse opmaak. Advertenties en verha-

len staan bewust door elkaar heen. Zo vergroten we de attentiewaarde. 

Kortom: De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant is een perfect medium om 

uw bedrijf of product te promoten.

De reguliere uitgave (verspreidingsgebied Halsteren, Lepelstraat, 

Hoogerheide, Ossendrecht, Huijbergen, Woensdrecht en Putte) 

verschijnt iedere woensdag in een oplage van 16.750 en bereikt 37.000 

inwoners. De Mega uitgave (verspreidingsgebied gemeenten Woensdrecht 

en Bergen op Zoom) verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 45.000.

0164-682286 halsterse-zuidwestkrant.nladvertenties@minervepers.nl

Aanleveren kan tot vrijdag 12.00 uur


