
Informeer naar de leuke 

korting bij afname van 

meerdere uitgaven!

Inhoud: De complete uit-agenda van de regio Achterhoek! Lokale en regionale activiteiten 
 en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur, tentoonstellingen, 
 open dagen, workshops, en cursussen, etc.

Kleur: Full Color

Verspreiding:  Huis-aan-huis in de betreff ende gemeenten

1/1 pagina 27 x 40  cm (staand) €   995,-
1/2 pagina 27 x 19,5  cm  (liggend) € 545,-
 13 x 40  cm  (staand) € 545,-
1/4 pagina  27 x 9.5  cm  (liggend) € 295,-
 13 x 19,5  cm  (staand) € 295,-
1/6 pagina 13 x 13 cm  € 215,-
 13 x 9  cm  (liggend) € 175,-
 13 x 7  cm  (liggend) € 145,-
 8 x 8  cm  € 125,-
 8 x 6  cm  (liggend) €   95,-
 8 x 4  cm  (liggend) €   75,-

Toeslagen 
speciale posities 
• Redactionele 
  pagina: 35%
• Pagina 2: 20%
• Achterpagina: 35%

Skyscraper
8x40 cm staand
op redactionele

pagina

v.a. € 595,-

Advertentie
op voorpagina

v.a. € 95,- 
(5x3 cm) 

Andere afmetingen 
op aanvraag

Voor de leukste evenementen 
in de regio Achterhoek!
Voor de leukste 

Een totale oplage 
regio Achterhoek 137.000

€1095,-
€ 595,-
€ 595,-
€ 325,-
€ 325,-
€ 265,-
€ 210,-
€ 175,-
€ 145,-
€ 110,-
€   89,-

Oplage:
10.000 - 20.000

Oplage:
20.000 - 30.000

Prijs per editie

Wat is de Vrijetijdkrant?
Een krant om te bewaren! Voor een half jaar lang alle evenementen en uitjes in één krant 
per plaats. Inmiddels zijn er 43 edities in omloop en breidt de lijst met plaatsen zich uit. Elke 
krant heeft dan ook zijn eigen content, met een eigen uitgebreide vrijetijdagenda. Naast de 
evenementen en uitjes staan er leuke weetjes in de krant en een complete puzzelpagina. 
De Vrijetijdkrant is ook online te bekijken. Op www.vrijetijdkrant.nl vindt u de complete 
vrijetijdagenda’s en kunt u uw eigen evenement of uitje kosteloos publiceren.

Voorbeelden van vrijetijdkranten: www.vrijetijdkrant.nl

Onderstaande edities verschijnen in het 
voor- en najaar voor de regio Achterhoek

Doetinchem 23.000

Montferland 15.000

Oost Gelre, Berkelland 29.000

Oude IJsselstreek 17.000

Bronckhorst 16.000

Aalten, Winterswijk 24.000

Lochem 13.000


