


Meerdere plaatsingen
Heeft u interesse om in meerdere kranten te adverteren, of heeft u interesse om jaarlijks 

meerdere plaatsingen in een of meerdere kranten af te nemen? Neemt u dan contact met ons op

071 - 4022901  I  advertentie@uitgeverijverhagen.nl

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

voorpagina advertenties

algemene advertenties

algemene advertenties

IM advertenties

IM advertenties

familieberichten

familieberichten

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

formaat                  prijs

formaat                  prijs

formaat formaat

sluitingstijd advertenties

sluitingstijd advertenties

voorpagina advertenties

prijs

formaat prijs

prijs

formaat prijs

oplage: 9.100 exemplaren 
website: 

oplage: 8.410 exemplaren 
website: 

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op donderdag 
in Rijnsburg en Valkenburg. In deze krant staan de 
officiële gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 1.147,00
! 925,00
! 651,00
! 373,00
! 221,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

dinsdag 16.00
vrijdag 10.00

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks als abonneekrant op 
donderdag in de gemeente Katwijk. In deze krant 
staan officiële gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 1.147,00
! 925,00
! 651,00
! 373,00
! 221,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

www.allesoverkatwijk.nl

www.allesoverkatwijk.nl

dinsdag 16.00
vrijdag 10.00

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm



verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

Meerdere plaatsingen
Heeft u interesse om in meerdere kranten te adverteren, of heeft u interesse om jaarlijks 

meerdere plaatsingen in een of meerdere kranten af te nemen? Neemt u dan contact met ons op

071 - 4022901  I  advertentie@uitgeverijverhagen.nl

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

voorpagina advertenties

algemene advertenties

algemene advertenties

IM advertenties

IM advertenties

familieberichten

familieberichten

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

formaat                  prijs

formaat                  prijs

sluitingstijd advertenties

sluitingstijd advertenties

voorpagina advertenties

formaat formaat

formaat

prijs

formaat prijs

prijs

prijs mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op 
dinsdag in Noordwijk. In deze krant staan de 
officiële gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

www.allesoverkatwijk.nl

www.denoordwijker.nl

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op dinsdag in 
geheel Katwijk. In deze krant staan de officiële 
gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 1.147,00
! 925,00
! 651,00
! 373,00
! 221,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

maandag 9.00
vrijdag 10.00

maandag 9.00
vrijdag 10.00

oplage: 19.000 exemplaren 
website: 

oplage: 12.000 exemplaren 
website: 

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm



Meerdere plaatsingen
Heeft u interesse om in meerdere kranten te adverteren, of heeft u interesse om jaarlijks 

meerdere plaatsingen in een of meerdere kranten af te nemen? Neemt u dan contact met ons op

071 - 4022901  I  advertentie@uitgeverijverhagen.nl

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

voorpagina advertenties

algemene advertenties

algemene advertenties

IM advertenties

IM advertenties

familieberichten

familieberichten

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

formaat                  prijs

formaat                  prijs

formaat formaat

sluitingstijd advertenties

sluitingstijd advertenties

voorpagina advertenties

prijs

formaat prijs

prijs

formaat prijs

oplage: 8.100 exemplaren 
website: 

oplage: 15.900 exemplaren 
website: 

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op dinsdag in 
Noordwijkerhout en de Zilk. In deze krant staan de 
officiële gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

www.deteylinger.nl

maandag 9.00
vrijdag 10.00

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op woensdag in 
Voorhout, Sassenheim en Warmond. In deze krant 
staan de officiële gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

dinsdag 9.00
vrijdag 10.00



verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

Meerdere plaatsingen
Heeft u interesse om in meerdere kranten te adverteren, of heeft u interesse om jaarlijks 

meerdere plaatsingen in een of meerdere kranten af te nemen? Neemt u dan contact met ons op

071 - 4022901  I  advertentie@uitgeverijverhagen.nl

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

voorpagina advertenties

algemene advertenties

algemene advertenties

IM advertenties

IM advertenties

familieberichten

familieberichten

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

formaat                  prijs

formaat                  prijs

sluitingstijd advertenties

sluitingstijd advertenties

voorpagina advertenties

formaat formaat

formaat

prijs

formaat prijs

prijs

prijs

oplage: 10.500 exemplaren 
website: 

oplage: 9.500 exemplaren 
website: 

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op 
dinsdag in Hillegom en Beinsdorp. In deze krant 
staan de officiële gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

www.allesoverkatwijk.nl

www.dehillegommer.nl

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op dinsdag 
in Lisse. In deze krant staan de officiële 
gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

maandag 9.00
vrijdag 10.00

maandag 9.00
vrijdag 10.00



Meerdere plaatsingen
Heeft u interesse om in meerdere kranten te adverteren, of heeft u interesse om jaarlijks 

meerdere plaatsingen in een of meerdere kranten af te nemen? Neemt u dan contact met ons op

071 - 4022901  I  advertentie@uitgeverijverhagen.nl

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

voorpagina advertenties

algemene advertenties

algemene advertenties

IM advertenties

IM advertenties

familieberichten

familieberichten

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

formaat                  prijs

formaat                  prijs

formaat formaat

sluitingstijd advertenties

sluitingstijd advertenties

voorpagina advertenties

prijs

formaat prijs

prijs

formaat prijs

oplage: 10.500 exemplaren 
website: 

oplage: 12.350 exemplaren 
website: 

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op woensdag 
in Oegstgeest. In deze krant staan de officiële 
gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

www.oegstgeestercourant.nl

www.leiderdorpsweekblad.nl

dinsdag 9.00
vrijdag 10.00

advertenties:
VP en IM:

2 kolom x 124 mm
2 kolom x 60 mm
1 kolom x 60 mm

1/1  pagina
3/4  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

2 kol x 124 mm
2 kol x 60 mm
1 kol x 60 mm

mm-tarief    ! 0,55

Verschijnt wekelijks huis aan huis op woensdag 
in Leiderdorp. In deze krant staan de officiële 
gemeentepublicaties.

! 380,00
! 190,00
! 95,00

! 950,00
! 725,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 260,00
! 130,00
! 65,00

dinsdag 9.00
vrijdag 10.00



7  

sluitingstijd advertenties sluitingstijd advertenties

1/1  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

tarieven
1/1  pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8   pagina

tarieven

verspreidingsgebied verspreidingsgebied

Meerdere plaatsingen
Heeft u interesse om in meerdere kranten te adverteren, of heeft u interesse om jaarlijks 

meerdere plaatsingen in een of meerdere kranten af te nemen? Neemt u dan contact met ons op

071 - 4022901  I  advertentie@uitgeverijverhagen.nl

prijzen zijn per plaatsing, exclusief BTW

algemene advertenties

maandag 10.00 maandag 10.00

verschijnt wekelijks huis-aan-huis op 
woensdag in Wassenaar.

verschijnt wekelijks huis-aan-huis op 
donderdag in Voorschoten.

! 950,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

! 950,00
! 490,00
! 260,00
! 145,00

oplage: 14.000 exemplaren 
website: www.dewassenaarsekrant.nl

oplage: 14.000 exemplaren 
website: www.grootvoorschoten.nl


