
Doelgericht adverteren in het 
Hart van Holland

Technische gegevens

Sluitingstijden

Kolombreedte advertenties: .................................................................36 mm

Tussenwit kolommen .............................................................................2 mm

Kolombreedte redactie: ........................................................................50 mm

Advertentie pagina: ........................(263 x 390) ...............................2730 mm

Redactie pagina:  ............................(263 x 390) ............................... 1950 mm

Panorama pagina:  .........................(550 x 390) ............................... 5850 mm

Zetspiegel: ................................................................................263 x 390 mm

Druk: ...........................................................................................Offset-rotatie

Materiaal: .............................................................................................Digitaal

Fullcolour: ............................................................................................Digitaal

Reserveren (plaatsingsgarantie)  maandag voor 12.00 uur 

Aanleveren advertentiemateriaal  maandag voor 17.00 uur

Sluitingstijd redactie maandag  voor 09.00 uur

 Het Hart van Holland wordt wekelijks  

verspreid in de regio: Waddinxveen, 

Zevenhuizen, Moerkapelle, Rotterdam-

Nesselande, Nieuwerkerk aan den IJssel, 

Moordrecht en Oud Verlaat.

 De krant verschijnt elke woensdag in een 

oplage van 36.500 exemplaren en wordt 

behalve bij particulieren ook bezorgd bij 

 winkels en bedrijfsterreinen.

 Dankzij het handzame formaat, het 

 gevarieerde nieuws uit verschillende plaat-

sen in de regio, het gemeentenieuws van 

Zuidplas en Waddinxveen en de professio-

naliteit van onze opmaakafdeling wordt het 

Hart van Holland graag en goed gelezen. 

 Regelmatig vinden onze lezers interessante 

vaste themakaternen in het Hart van Holland, 

die hen op de hoogte houden van de 

actualiteiten in de regio. In de praktijk  

blijken deze “specials” heel inspirerend te 

werken. Voor de adverteerder een unieke 

gelegenheid om in deze bijzondere katernen 

een advertentieboodschap te plaatsen.

Algemene informatie

Tarieven 2013

Wij kunnen het volgende verwerken:

• InDesign cs5.5

• Microsoft-Word voor het aanleveren van teksten (door conversie kan 

tekstverloop ontstaan), foto’s en logo’s als aparte bestanden bijleveren

• Adobe Illustrator cs 5.5 (fonts omzetten naar lettercontouren)

• Adobe Photoshop in grijswaarden, CMYK of PMS -kleuren, géén RGB

• Foto’s als JPG, TIFF of EPS -formaat, minimaal 300 dpi.

• Logo’s als Adobe illustrator EPS-formaat

• Advertenties kunnen ook aangeleverd worden als Certified PDF-bestand 

 (NewspaperAds 1v4) 

Contactgegevens:

Noordelijke Dwarsweg 1a

2761 GA Zevenhuizen

Tel: 0180-632289

Fax: 0180-633503

E-mail advertentie-afdeling:

verkoop@hart-van-holland.nl

E-mail redactie-afdeling:

redactie@hart-van-holland.nl

De uitgever stelt zich NIET verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in 

telefonisch opgegeven advertenties!!

Aanleverspecificaties

Hart van Holland is aangesloten bij:

w w w . h a r t v a n h o l l a n d - o n l i n e . n l

 Los tarief 1 0,65

 1.000 mm contract 1 0,62

 2.500 mm contract 1 0,54

 5.000 mm contract 1 0,52

 10.000 mm contract 1 0,50

 25.000 mm contract 1 0,48

 50.000 mm contract 1 0,46

 Redactiepagina IM  2x  tarief

 Voorpagina VP  8x  tarief

 Fullcolour toeslag    25%


