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Den helder - Hollands kroon - Schagen
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Verschijningsdata:
� Koopzondag 4 februari
� Koopzondag 4 maart
� 2e Paasdag 2 april open
� Koopzondag 6 mei / maandag 21 mei 2e Pinksterdag
� Koopzondag 3 juni
� Koopzondag 1 juli
� Koopzondag 2 september
� Waanzinnig Woonweekend 6 & 7 oktober
� Koopzondag 4 november
Formaat:
		
Bedrukking:			
Opmaak:			
Koopzondag 4 februari		
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U kunt uw advertentiemateriaal en redactie mailen naar sabine@zrgbv.nl

4a | 1785 AG
Den Helder |
Tel: 0223-6688
78

| Mob: 06-21
5344
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03-10-17 16:57

Advertentie

Formaat (bxh)

Prijs

1/4 pagina staand

127 x 190 mm

245,- euro

1/2 pagina liggend

260 x 190 mm

450,- euro

1/1 pagina

260 x 398 mm

825,- euro

Genoemde tarieven zijn ex. btw en zijn gebaseerd op het aanleveren van kant en klaar materiaal (Cpdf).
Als wij uw advertentie mogen vormgeven kunt u de advertentietekst en eventueel de afbeeldingen mailen naar
sabine@zrgbv.nl. of bel 0223-523006. Tarief voor de vormgeving van de advertentie bedraagt € 35,- per half uur.
Den Helder

Verspreidingsgebied

Hollands Kroon

Schagen

Den Helder, Julianadorp, Schagen, Schagerbrug, Callantsoog, De Stolpen,
St. Maarten, St. Maartensbrug, St. Maartensvlotbrug, Petten, Burgerbrug,
Burgervlotbrug, Eenigenburg, Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Waarland,
Dirkshorn, Rijp, Stroet, Valkkoog, Hollands Kroon, Wieringerwaard, ‘t Zand,
Oudesluis, Anna Paulowna, Breezand, Van Ewijcksluis, Den Oever, Oosterland,
Hippolytushoef, Westerland, De Haukes, Wieringerwerf, Slootdorp,
Kreileroord, Middenmeer, Barsingerhorn, Kolhorn, Haringhuizen, Lutjewinkel,
Winkel, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, ‘t Veld, De Weel, Zijdewind, Moerbeek.
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