
Altena Nieuws is het nieuws- en advertentieblad voor de gehele gemeente Altena en verschijnt huis-aan-huis eenmaal per week op donderdag in: 
Almkerk - Andel - Babyloniënbroek - Drongelen - Dussen - Eethen - Genderen - Giessen - Hank - Meeuwen - Nieuwendijk - Oudendijk - Rijswijk  

Sleeuwijk - Uppel - Uitwijk - Veen - Waardhuizen - Werkendam - Wijk en Aalburg - Woudrichem.

Tarieven
Exclusief btw

 Losse mm-prijs familiepagina  ........................ € 81 ct

Advertenties: 
binnenpagina’s  ..................................................op aanvraag 
voorpagina  .............................................................................5x tarief 
ingezonden mededelingen 
(binnenpagina’s)   ............................................................2x tarief

Toeslag voor speciale plaats
(in overleg) ...........................................................................................10%

Toeslag full color  ....................................volgens staffel

Kosten extra bewijsnummer ...............................€ 4,80

Kosten
brieven onder nummer  ...............................................€ 6,40

Personeelsadvertenties op 
www.brabantwerkt.nl
3 weken voor  ........................................................................€ 33,00

Abonnement per jaar  ............................................€ 249,00

Sluitingstermijn Incompleet advertentiemateriaal: dinsdag 12.00 uur
Voorpagina-advertenties: dinsdag 12.00 uur
Compleet advertentiemateriaal: woensdag 10.00 uur (reservering dinsdag 12.00 uur)

Overlijdensadvertenties: 
aanlevertijd woensdag tot 11.00 uur naar advertenties@altenanieuws.nl; 
mogelijkheid tussen 11.00 en 13.00 uur na telefonisch overleg.

Verkoopteam Teuna van Breugel
06 - 22427055
teuna@altenanieuws.nl

Verspreidingsgebied Altena Nieuws wordt huis aan huis verspreid in de gehele gemeente Altena in 
een oplage van 23.000 exemplaren.

Technische gegevens Formaten advertenties binnenpagina’s
2/1 pagina spread 550 x 397 mm
1/1 pagina 264 x 397 mm
1/2 pagina staand 130 x 397 mm
1/2 pagina liggend 264 x 197 mm
1/4 pagina staand 130 x 197 mm
1/4 pagina liggend 264 x  97 mm
1/8 pagina staand 63 x 197 mm
1/8 pagina liggend 130 x  97 mm
1/16 pagina staand 63 x  97 mm
1/16 pagina liggend 130 x  47 mm
1/32 pagina 63 x  47 mm

Breedtematen ingezonden mededeling  
op redactionele pagina
 50,0 mm breed
103,5 mm breed
157,0 mm breed
210,5 mm breed Hoogte:
264,0 mm breed max. 375 mm

Breedtematen advertentie  
voorpagina
 50,0 mm breed Hoogte:
103,5 mm breed max. 100 mm

Het aantal voorpagina-advertenties is beperkt - reserveer tijdig uw plaatsing.

Als advertentiemateriaal wordt uitsluitend goed reproduceerbaar materiaal geaccepteerd.

Doorplaatsingsmogelijkheden o.a.:
Stad Gorinchem, Kompas Hardinxveld/Sliedrecht, De Langstraat, Kontakt, Bommelerwaardgids. 
Prijs op aanvraag.

Alle opdrachten worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij de Kamers van Koophandel in Nederland.
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