
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw (afgerond).

Rubrieksadvertenties (Schakeltjes)  
Maandag tot en met vrijdag:
Minimale afname 4 regels voor € 27,23. 5 regels: € 31,68. 
Elke regel daarna € 6,40 extra.
Zaterdag:
Minimale afname 4 regels voor € 29,22. 5 regels is  € 34,00. 
Elke regel daarna € 6,87 extra.

Voor zakelijke adverteerders met een contract is contractkorting van 
toepassing op het basistarief.

Toeslag brief onder nummer: € 4,44 per plaatsing.
Toeslag schakeltje online tonen: € 4,84 per plaatsing 
(1 week op www.schakeltjes.nl).

Schakeltjes online opgeven (advertentie.rd.nl)
Maandag tot en met vrijdag:
Kosten per regel € 5,36. 
Zaterdag: € 5,75 per regel 
(minimale afname 4 regels).

Contractkorting is niet van toepassing.

Toeslag brief onder nummer € 4,44 per plaatsing.
Toeslag schakeltje online tonen € 4,84 per plaatsing (1 week op www.schakeltjes.nl).

Familieberichten 
Advertenties inzake geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, overlijden,
dankbetuigingen en in memoriam. 
Maandag t/m vrijdag per kolom € 1,26.
Zaterdag per kolom € 1,31.
Zwart/wit tarief.
Een geboortebericht is 1 of 2 kolommen breed, de overige familieberichten 
zijn standaard 2 kolommen breed. Geef uw familiebericht indien mogelijk op 
per e-mail of fax.

Geboorteberichten
Bij geboorteberichten kunt u een advertentie aanleveren met een
breedte van 1 óf 2 kolommen. Het tarief voor familieberichten wordt 
berekend per kolom. 
Rekenvoorbeeld: voor een geboorteadvertentie op maandag met 1 kolom van 
50 mm hoog, betaalt u 50 x 1,26 = € 63,-. 
Voor een geboorteadvertentie met dezelfde hoogte maar met een breedte 
van 2 kolommen betaalt u het dubbele, namelijk € 126,-.

Overige familieberichten
Alleen geboorteberichten kunnen 1 kolom breed zijn, alle verdere 
familieberichten zijn 2 kolommen breed.
Rekenvoorbeeld: een familiebericht, 2 kolommen en 50 mm hoog op 
maandag, kost u 1,26 x 2 kolommen x 50 mm = € 126,-.

Advertentiemogelijkheden in het RD
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