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ADVERTEREN IN WIJKKRANT KLARENDAL 2023 

 

Wijkkrant Klarendal is een niet-commerciële krant die een aantal advertentie- 

plekken beschikbaar stelt voor adverteerders die zich specifiek met doelgroepen in 

Klarendal willen verbinden, of affiniteit hebben met de wijk en het voortbestaan 

van dit lokale medium koesteren.  

 

Het afdrukformaat is ter grootte van ongeveer een visitekaartje:  

6x9 cm afdrukformaat FC, staand beeld 

 

Het is erg onrustig in wijkkranten land! Wijkkranten zijn bewonersinitiatieven en 

worden bekostigd uit wijkbudgetten. Dat van Klarendal is per 2022 met €15.000,00 

gekort. Bewoners startten daarom een CROWDFUNDING. Daarnaast is het vanwege eerst 

coronacrisis en daarna oorlog, enorm onrustig op de papiermarkt; onlangs stegen de 

drukkosten van de Klarendalse krant met bijna 60%! 

 

De advertentie-inkomsten hebben wij o.a. nodig om de vrijwillig redactieleden te 

ondersteunen, bezorgers een kleine vergoeding te betalen én om een aantal lopende 

kosten te dekken. Omdat we niet denken dat verhoging van de advertentietarieven 

het probleem van 60% papierprijs stijging kan oplossen, hanteren wij het zelfde 

tarief als vorig jaar.    

  

In 2023 zal de krant voor de tweede keer op rij maar 6x verschijnen (in plaats van 

zeven maal vele jaren eerder) met een oplage van 4300, bezorgd bij zowel alle 

huishoudens van Klarendal als betrokken instanties. Sinds 2022 hanteert Wijkkrant 

Klarendal een jaartarief van €300,- voor zes maal adverteren. Dat betekent dat 

iedere advertentie iets meer dan €50,- kost.  

 

Een eenmalige losse advertentie kost €70,00.  

 

ADVERTORIAL 

 

Een eenmalige advertorial (tekst als kopij ca. 300 woorden! + beeld) kost €90,- 

indien u zelf de content aanlevert. Als u het materiaal door de redactie wil laten 

maken, zijn de kosten totaal €125,-  

 

Alle prijzen zijn BTW vrij.  

 

Wijkkrant specificaties: 8 pagina’s full color, tabloid formaat, oplage 4300.  

PAPIERKWALITEIT TELKENS ONDUIDELIJK!  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Zefanja Hoogers, coördinatie Wijkkrant 

Klarendal via wijkkrant@klarendal.nl 
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DEADLINES EN VERSCHIJNINGSDATA WIJKKRANT KLARENDAL 2023 
wijzigingen voorbehouden! 

 

 

No. 

DEADLINE 

altijd op een woensdag  

verschijning uiterlijk op een DONDERDAG 

verspreiding t/m de zondag die erop volgt  

 

1 25 januari, week 4 

 

week  6: 9 –  12 februari 

2 15 maart, week 11  

 

week 13: 30 maart – 2 april 

3 26  april, week 17 

 

week 19: 11 – 14 mei 

4 28 juni, week 26 

 

week 28: 13 - 16 juli   

 

ZOMERSTOP 

 

5 27 september, week 39  

 

week 41: 12 – 15 oktober   

6 22 november, week 47 

 

week 49 : 7 – 10 december  

 


