
Informatie voor nieuwe adverteerders in het Ysselsteyns Nieuwsblad: 

Fijn dat U wilt adverteren in het Ysselsteyns Nieuwsblad. Ons Nieuwsblad wordt zowel 

digitaal als op papier uitgegeven. De digitale versie is in kleur en deze gebruiken we om 

zwart/wit af te drukken. Indien mogelijk zou het fijn zijn als hier met het kleurgebruik 

rekening gehouden kan worden. Sommige kleuren vallen in elkaar weg als ze zwart/wit 

gedrukt worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld rode letters voor een groene achtergrond 

enz. Ook grote donkere vlakken zorgen vaak voor problemen tijdens het dubbelzijdig 

drukken. Het zou fijn zijn als hier rekening mee gehouden kan worden. 
 

Advertentie: 

Naast het plaatsen van een incidentele advertentie is het ook mogelijk om een 

advertentieabonnement af te sluiten. Meer informatie vindt u hierover op pagina 2. 

Indien er voor een advertentieabonnement gekozen is dan kunt U er zelf voor kiezen of 

steeds dezelfde of een andere advertentie geplaatst mag worden. Indien er voor 

wisselende advertenties gekozen wordt dan ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig 

aanleveren hiervan bij de adverteerder. OF er worden meerdere advertenties aangeleverd 

waar mee gerouleerd mag worden door de redactie.  
 

Het aanleveren van een advertentie: 

Als het om een logo met 'losse/platte' tekst gaat dan mag dit als WORD document 

aangeleverd worden. Dan kan de grootte van het lettertype indien nodig nog aangepast 

worden. Maar natuurlijk ook als JPG, let er bij deze optie wel op dat het op het juiste 

formaat gemaakt wordt om bij het passend maken van de advertentie vervorming en 

verlies van leesbaarheid te voorkomen. 

(TIP: print zelf de advertentie uit op het gewenste formaat en zwart/wit.) 
 

Deadline aanleveren advertentie: 

Aanleveren van advertenties kan tot dinsdagavond 21.00 uur voor plaatsing in diezelfde 

week. Het Ysselsteyns Nieuwsblad op papier wordt voor vrijdag 12.00 uur bezorgd en 

wordt op donderdag verzonden aan onze digitale abonnees. 
 

Afmetingen van de advertentieformaten: 

1/8 pagina 6,1 bij 9,2 centimeter (liggend) €        8,04 

¼ pagina 12,2 bij 9,2 centimeter (staand) €      12,08 

½ pagina 12,2 bij 18,4 centimeter (liggend) €      23,10 

Hele pagina 24,4 bij 18,4 centimeter (staand) €      42,00 
 

Facturering: 

Heeft U of wilt U een advertentie abonnement dan worden de kosten vooruit in rekening 

gebracht. U kunt kiezen of u per jaar of per half jaar wilt betalen. 

Bij incidentele adverteerders, zonder abonnement, wordt per maand een rekening digitaal 

verzonden. 
 

Mochten er verder vragen zijn of twijfel je over de plaatsbaarheid van de advertentie, ivm 

kleurgebruik e.d., dan horen we dit graag zodat dit tijdig opgelost kan worden. Bel of app 

gerust, wij denken graag met U mee. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de Redactie van het Ysselsteyns Nieuwsblad 
 

Ien Jacobs 

06-23327490 

ynb@live.nl 

 

 

mailto:ynb@live.nl


Advertentieabonnement 

U kunt ervoor kiezen om incidenteel te adverteren maar er zijn ook andere mogelijkheden. 

Hieronder de drie vormen die wij aanbieden. 

WEKELIJKS     

Formaat Kosten Jaarabonnement -10% Jaar prijs (49 weken) 

  bij wekelijks plaatsen  

1 pagina  €      42,00   €                            37,80   €                       1.852,20  

1/2 pagina  €      23,10   €                            22,87   €                       1.120,63  

1/4 pagina  €      12,08   €                            11,95   €                          585,55  

1/8 pagina  €        8,40   €                              8,32   €                          407,68  

    

2 WEKELIJKS    

Formaat Kosten Jaarabonnement -5% Jaar prijs  

  bij 2 wekelijks plaatsen 24x plaatsen 

1 pagina  €      42,00   €                            39,90   €                          957,60  

1/2 pagina  €      23,10   €                            21,95   €                          526,80  

1/4 pagina  €      12,08   €                            11,48   €                          275,52  

1/8 pagina  €        8,40   €                             7,98   €                          191,52  

    

MAANDELIJKS    

Formaat Kosten Jaarabonnement -2,5% Jaar prijs 

  1x per maand plaatsen 12x plaatsen 

1 pagina  €      42,00   €                            40,95   €                          491,40  

1/2 pagina  €      23,10   €                            22,52   €                          270,24  

1/4 pagina  €      12,08   €                            11,78   €                          141,36  

1/8 pagina  €        8,40   €                             8,19   €                            98,28  

 

Wilt u gebruik maken van een van deze mogelijkheden? Neem dan contact op met onze 

redactie.  

 


