
 

 

 



 
  

Drtv vernieuwt 

 
Momenteel vindt er een grote reorganisatie binnen Drtv plaats. Er wordt een nieuwe  

programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van 

de zender onder de bevolking.  

Denk bijvoorbeeld aan de workshops die Drtv geeft op basisscholen, de organisatie van jaarlijks 

terugkerende evenementen, het uitzenden van wekelijkse bedrijfsreportages en een intensieve 

samenwerking met lokale nieuwswebsites. Social media (YouTube, Twitter en Facebook) vormt in 

combinatie met onze website een belangrijk element in de communicatie naar onze kijkers en 

luisteraars. 

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.  

Een Drtv lid krijgt: 

- wekelijks de Drtv-gids via de mail 

- de mogelijkheid om deel uit te maken van het ledennieuws televisieprogramma 

- de mogelijkheid om eigen content (nieuws, foto’s, video’s en audio) aan te leveren die 

vertoond kan worden tijdens de ledendag elke zaterdag op Drtv  

Door het  bovenstaande gaan wij een grotere doelgroep bereiken en een directere band met de 

kijker en luisteraar opbouwen. De vernieuwingen worden ondersteund met een complete make-over 

waardoor de zender een moderne frisse look krijgt.  

Ook in het commerciële beleid zijn wijzigingen doorgevoerd. Bestaande producten worden tegen 
scherpere prijzen aangeboden en nieuwe mogelijkheden zijn aan de brochure toegevoegd. Speciale 

wensen behoren altijd tot de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 



 
  

Nieuw: Drtv Vrienden 
 
Drtv biedt 20 bedrijven de mogelijkheid om hun naam aan alle Drtv activiteiten te verbinden. Zo 

zullen de bedrijfsnamen prominent in beeld zijn tijdens jaarlijkse evenementen, in de wekelijkse tv-

gids, als template in ons e-mail verkeer en als bestickering op onze Drtv auto omdat wij van mening 

zijn dat de motor van onze zender niet onderbelicht mag blijven. 

Ook vormen de bedrijven van de Drtv Vrienden een belangrijk onderdeel van de primetime 

programmering.1  

 

Uitzendtijden primetime            Uitzendingen  
per dag 

 

12.00 tot 13.00 uur  1  

18.00 tot 22.00 uur  4  

   

 

Tijdens bovenstaande tijden bestaat er voor 20 bedrijven de mogelijkheid om 5 keer per dag (1 keer 

per uur) gezien te worden door onze kijkers. Aangezien de reclame minimaal 1 jaar op tv vertonen, is 

het voor ons zeer belangrijk dat er een kwalitatief hoogstaand product word geleverd. De reclame 

weerspiegelt immers de kwaliteit van ons productieteam.  

 

Een Drtv Vrienden jaarlidmaatschap kost € 5.000,- exclusief btw.2 Dit geeft recht op: 

- Een profesionele reclamevideo van 25 seconden 

- Gedurende één  jaar vijf uitzendingen per dag (1 per uur) tijdens primetime uitzendtijden 

- Reclame-uitingen tijdens jaarlijkse evenementen (open dag, kleurplaatexpositie e.d.) 

- Bedrijfsnaam in de wekelijkse tv-gids 

- Bedrijfsnaam prominent zichtbaar bij de entree van de Drtv redactie 

- Bedrijfsnaam maakt onderdeel uit van de bestickering op de Drtv bedrijfsauto die zeven 

dagen per week in de gemeente Deventer rondrijdt 

- Bedrijfsnaam word opgenomen in de template van het e-mail verkeer van onze redactie 

- Indien nodig ontvangt uw reclamevideo een jaarlijkse update 

- 5% korting op elke andere dienst die u van Drtv afneemt  

 

 

 

                                                                 
1
 Drtv streeft ernaar om op alle televisies in publieke ruimtes aan te staan. Hierdoor valt  

   het tijdsvak 12.00 tot 13.00 uur ook onder de prime time uitzendtijd. 
2
 Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief 21% btw.  



 
  

 

Productiekosten tv-commercial 

Drtv produceert professionele reclames met bewegend beeld voor € 500,- per 25 seconden. Voor 

reclames wordt altijd rechtenvrije muziek gebruikt.  

 

Uitzendtarieven:  

Tarief per 25 sec           Uitzendingen  
   per dag 

Uitzendkosten  
per dag 

  
Uitzendtijden laag tarief 

   

08.00 tot 12.00 uur 
13.00 tot 18.00 uur 

22.00 tot 24.00 uur  

5 € 10,- 

 
Uitzendtijden primetime 

  

12.00 tot 13.00 uur  

18.00 tot 22.00 uur 

5 € 25,- 

 

 

          Uitzendkosten              
             laag tarief 

Uitzendkosten 
primetime 

 Uitzendtijden    

1 week  € 70,- € 175,- 

1 maand € 250,- € 650,- 

3 maanden   € 700,- € 1900,- 

   

 

Bedrijfsreportage 

Met bedrijfsreportages biedt Drtv alle bedrijven in de regio de mogelijkheid om zich te profileren op 

Drtv. De bedrijfsreportages duren minimaal vijf minuten en kosten € 250,- per minuut. De reportage 

wordt 5 maal op de uitzenddag vertoond en herhaald in het weekoverzicht. Tevens krijgt de 

opdrachtgever de video aangeleverd zonder Drtv logo voor eigen gebruik. 

  



 
  

 
Commerciële berichten 

Alle geluidloze reclame-uitingen op Drtv met afwisselend stilstaande beelden zijn gebundeld onder 

de term commerciële berichten. Hieronder vallen:  

 Slides/fotocommercial met 1-6 statische beelden (7 seconden per beeld). Neem contact op 
voor de mogelijkheden en prijzen van het primetime tijdsvak. 

 Billboards voor en na het programma: “Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 
….... “ 
 

 

Uitzendtarieven TV: slides/fotocommercial 

Tarief per 07 sec           Uitzendingen  Uitzendkosten  

 Uitzendtijden    

1 week  10 x per dag € 35,- 

1 maand 10 x per dag € 125,- 

3 maanden 10 x per dag € 350,- 

Het opmaken van tekst en beeld kost  €35,- 

 

Uitzendtarieven tv: billboard 

Het is mogelijk om een TV programma van Drtv te sponsoren. In dit geval komt er een billboard van 

uw bedrijf voorafgaand en sluitend aan het TV-programma. De uitzendkosten hiervan zijn €100,- per 

week. Dit is een vast bedrag en het aantal malen dat het programma op een dag wordt uitgezonden 

is  niet van invloed op de kosten. 

 



 
  

 
 

Uitzendtarieven radiocommercial 

Tarief per 10 sec           Uitzendingen  
per dag 

Uitzendkosten  
per dag 

 Uitzendtijden    

07.00 tot 02.00 uur  max. 17x € 02,20 per keer 

     

additioneel > 10 sec  € 00,28 per sec 

Bedragen zijn exclusief  eenmalige programmeerkosten à € 50,-  

 
Productietarieven radio 

Nog geen eigen radiocommercial? Drtv biedt de mogelijkheid deze voor u te produceren. Al wel een eigen 
commercial? Lever deze dan aan (mp3/wav) en wij zorgen voor uitzending. 

 
 

Vorm Inhoud Prijs 

 
 

Basis radiocommercial 
inclusief stockmuziek 
 

 
 

Met 1 stem (Drtv)  
 
 
Speciale effecten zoals 

meerstemmig of geluidseffecten  
 
 

 
     

€ 40,- 

 
 

       op aanvraag 
 

Voor reclames wordt altijd rechtenvrije muziek gebruikt.  

 
Uitzendtarieven banner op website 

         kosten  
 

                         korting 

     

Logo onderzijde website € 25,00 per week                     4
e
 week gratis 

     

Logo + tekstregel op rechterzijde € 35,00 per week 4
e
 week gratis 

Bedragen zijn exclusief eenmalige programmeerkosten à € 20,-  

 
 

 



 
  

 

Nieuw: Uitzendstrippenkaart  

Hiermee bepaalt u zelf wanneer en hoe vaak we uw commercial op televisie uitzenden. 

Bij Drtv bestaat de mogelijkheid een strippenkaart te kopen die inwisselbaar is voor zendtijd. De 

strippenkaart is geldig voor het uitzenden van tv-reclames en bepaalde commerciële berichten.  

U bepaalt wanneer wij uw reclameboodschap uitzenden en hoe vaak. U geeft uw schema minimaal 

twee weken voorafgaand aan de week van uitzending aan ons door. Op deze manier heeft de 

redactie de tijd om te checken of het gewenste tijdstip beschikbaar is.  

We zenden een tv commercial of commercieel persbericht maximaal 2 keer per uur uit tijdens 

reclameblokken op een vast tijdstip. U kiest zelf het moment voor uw commercial, bijvoorbeeld 

tijdens een uitzending van een evenement of rond de nieuwsuitzending. 

Uitzonderingen zijn mogelijk afhankelijk van de inhoud van het bericht. De uitzendstrippenkaart is 3 

jaar geldig. De strippenkaart kunt u natuurlijk ook gebruiken als relatiegeschenk of cadeaubon. 

  

Aantal 

uitzendingen 

Korting PDF tekstblok Slides TV-commercial 

laag tarief 

TV-commercial 

primetime 

50 - € 11,- € 25,- € 100,- € 250,- 

100 1% € 22,- € 50,- € 198,- € 495,- 

200 2% € 43,- € 98,- € 392,- € 980,- 

300 3% € 65,- € 145,- € 582,- € 1455,- 

400 4% € 85,- € 192,- € 768,- € 1920,- 

500 5% € 105,- € 238,- € 950,- € 2375,- 

600 6% € 124,- € 282,- € 1128,- € 2820,- 

700 7% € 150,- € 340,- € 1302,- € 3395,- 

800 8% € 162,- € 368,- € 1472,- € 3680,- 

900 9% € 180,- € 410,- € 1638,- € 4095,- 

1000 10% € 198,- € 450,- € 1800,- € 4500,- 

Bovenstaande producten hebben de tijdsduur van het standaard uitzendtarief (zie voorgaande bladzijden) 

 



Voorwaarden: 

 De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

 Radiocommercials worden gedurende 24 uur per dag in blokken uitgezonden, telkens 

volgend op het nieuwsbulletin. Uitzenddata van de TV-commercials zijn in overleg te 

bepalen. 

 

 Commercials dienen in een overeengekomen formaat en kwaliteit aangeleverd te worden. 

 

 Deventer Radio en Televisie houdt zich bij het al dan niet accepteren van aangeboden 

commercials aan de richtlijnen zoals deze door de Mediawet zijn vastgelegd. 

 

 Commercials worden pas uitgezonden nadat de overeenkomst is ondertekend.  

 

 Deze prijslijst is geldig vanaf 1 juni 2015, hiermee vervallen alle vorige prijslijsten. 

 

 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 De prijzen worden elk jaar voor 1 januari vastgesteld waarbij lopende contracten worden 

gerespecteerd. 

 

 Situaties van overmacht worden door partijen zo snel mogelijk wederzijds gemeld.  

 

 Uw contactadres voor reclame op Drtv:  

o Brink 70, 7411 BW Deventer                              

o Telefoon redactie: 0570-645530 of mobiel: 06-41449946 (Marco Pothaar) 

o Mailadres: reclame@deventerrtv.nl 
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