
Tariefkaart brochure 2019-2020 Theater ´t Mozaïek

• Theater ’t Mozaïek trekt jaarlijks ca. 20.000 bezoekers. 

• De oplage is ca. 4.000 stuks, geheel full color, 60 pagina’s.

• Prijs advertorial is o.b.v. aangeleverde tekst en foto.

• Achterpagina is aangegeven formaat minus een onderste rand
van 3 cm hoog i.v.m. banner Theater Mozaïek.

• Formaat jaarbrochure: liggend A4 = 29,7 x 21 cm.

• Deadline: 1 april 2019; Verschijning: 7 mei 2019.

• Prijzen zijn exclusief BTW, betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum.

• Prijzen zijn exclusief eventuele opmaak van uw advertentie. 

• Opmaak o.b.v. logo van drukkwaliteit (Illustr. Ai, EPS, PDF,
TIF of JPG), teksten, beelden en/of foto’s minimaal 300 DPI is 
mogelijk tegen meerprijs ( €100,-).

• Aanlevering in drukklare PDF van minimaal 300 DPI.

Formaat (niet aflopen) Afmeting (mm)
breedte x hoogte

Prijs

1/8 pagina (staand) 65,5 x 94,5 € 95

1/4 pagina (liggend) 138 x 94,5 € 175

1/3 pagina (bij redactie) 90 x 196 € 275

1/2 pagina 138 x 196 € 325

1/1 pagina 283 x 196 € 625

1/1 advertorial 283 x 196 € 625

achterpagina (wel afloop) 297 x 180 € 795

KOPIE SVP ONDERTEKEND RETOUR ZENDEN
Betalingscondities: binnen 14 dagen na factuurdatum. 



Overeenkomst advertentie brochure 2019-2020

Ondertekende gaat akkoord met

Bedrijfsnaam:

Factuuradres: 

Postcode + Plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Materiaal (keuze aankruisen)

o Complete PDF naar patty.visser@mozaiekwijchen.nl

o Logo’s, foto’s en teksten aangeleverd (digitaal) (meerprijs €100,-)

o Bestaande advertentie behouden

o Bestaande advertentie aanpassen (meerprijs €50,-)

o Anders, namelijk:

Datum: 

Handtekening:

Ruimte voor aantekeningen of bijzonderheden: 

Formaat (niet aflopen) Prijs Keuze

1/8 pagina (staand) € 95

1/4 pagina (liggend) € 175

1/3 pagina (bij redactie) € 275

1/2 pagina € 325

1/1 pagina € 625

1/1 advertorial € 625

achterpagina (wel afloop) € 795

Contactgegevens
Patty Visser - patty.visser@mozaiekwijchen.nl - (024) 645 04 55

(graag aankruisen)


