Periode 3 maanden, per maand

468 x 60 px

120 x 600 px

300 x 250 px

€ 22,50

€ 55,00

€ 60,00

€ 7,50

€ 17,50

€ 20,00

Op homepagina portal

€ 17,50

€ 40,00

€ 45,00

In de footer (op alle pagina’s, artik.)

€ 47,50

€ 112,50

€ 125,00

468 x 60 px

120 x 600 px

300 x 250 px

€ 20,00

€ 50,00

€ 55,00

€ 6,50

€ 15,00

€ 17,50

Op homepagina portal

€ 15,00

€ 35,00

€ 40,00

In de footer (op alle pagina’s, artik.)

€ 41,50

€ 100,00

€ 112,50

468 x 60 px

120 x 600 px

300 x 250 px

€ 17,50

€ 42,50

€ 45,00

€ 5,50

€ 13,50

€ 15,00

Op homepagina portal

€ 13,50

€ 31,50

€ 35,00

In de footer (op alle pagina’s, artik.)

€ 36,50

€ 87,50

€ 95,00

Bij 5 artikelen (categorie naar keuze)
Op 1 vervolgpagina naar keuze

Periode 6 maanden, per maand

Bij 5 artikelen (categorie naar keuze)
Op 1 vervolgpagina naar keuze

Periode 12 maanden, per maand

Bij 5 artikelen (categorie naar keuze)
Op 1 vervolgpagina naar keuze

Alle tarieven zijn exclusief BTW en
gelden per maand voor de betreffende
periode en afmeting. Indien gekozen
wordt de gehele periode in één keer
vooruit te betalen, wordt een korting
op het totaalbedrag verstrekt.
Kortingspercentage
3 maanden

4%

6 maanden

5%

12 maanden

6%

Voor alle advertenties ontvang je een
factuur met BTW specificatie.

Voorwaarden advertenties
• geen bewegende GIF’s, animaties e.d., alleen
stilstaand beeld;
• advertentie dient exact op maat aangeleverd
worden;
• het is mogelijk om, tegen een meerprijs, een
advertentie op maat te laten maken. Vraag
naar de mogelijkheden;
• er is maar beperkt ruimte beschikbaar. De
partij die als eerste zich meldt, krijgt voorrang op plaatsing;
• SchilderenEnzo bepaalt de plek op de betreffende pagina;
• SchilderenEnzo behoudt zich het recht voor
een advertentie af te wijzen indien zij deze
niet geschikt acht voor de site dan wel een
andere reden.
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