
 
 
 
 
Radiocommercial 
Met de inzet van een radiocommercial bereikt u snel een grote groep inwoners en het bedrijfsleven van                    

De Ronde Venen. Uw radiocommercial wordt uitgezonden rondom de nieuwsuitzendingen, elke 5 uur. 

RADIO               Week         Maand          Kwartaal        Half jaar               Jaar 

10 seconden    € 24,95 € 74,95 € 187,95 € 299,95 € 499,95 

20 seconden    € 49,95 € 149,95 € 374,95 € 599,95 € 999,95 

30 seconden    € 74,95 € 224,95 € 559,95 € 899,95 € 1.499,95 
 
Tv-commercial 
Een Tv-commercial is een vertrouwde en bewezen vorm van adverteren en is geschikt voor het vergroten van 
naamsbekendheid, stimuleren van (actie)verkoop, imagoverbetering en de introductie van nieuwe producten. 
Uw Tv-commercial wordt in goed overleg uitgezonden rondom een vooraf bepaald en gekozen  programma.        
Naar gelang de aantrekkelijkheid van het programma en het aantal maal dat we het betreffende programma met 
daarbij  het reclameblok uitzenden zal er een prijscalculatie  worden gemaakt.   

 
Kabelkrant 
Een (still) commercial komt in het reclameblok gemiddeld twee tot drie keer per uur voorbij. Deze kunt u goed 
gebruiken voor bijvoorbeeld aankondigingen van evenementen en acties. Als particulier of non-profit organisatie 
profiteert u van extra scherpe tarieven.  

KABELKRANT            Week          Maand         Kwartaal         Half jaar              Jaar 
Non-
profit/particulier € 20,00 € 60,00 € 120,00 € 180,00 € 270,00 

Commercieel € 50,00 € 150,00 € 400,00 € 750,00 € 1.000,00 
 
Website advertentie 
Op de website van RTV Ronde Venen kan men een kleine advertentieruimte met een link plaatsen.  
Ook onderaan onze website loopt deze advertentie nog mee als link. Dit kan een link naar de eigen website  
van de adverteerder zijn of een link naar wens.  
  
WEBSITE Week  Maand Kwartaal Half jaar  Jaar 

reclamelink € 25,00 € 75,00 € 150,00 € 225,00 € 350,00 

 

Productiekosten  
Voor het aanmaken van comercials voor zowel tv als radio zijn aanvullende eenmalige  productiekosten van 
toepassing.   

 Radiocommercial € 99,00 (eenvoudige productie in eigen beheer RTV  Ronde Venen) en € 250 
(professionele productie)   

 TV-commercial  opname vanaf € 199,00 (opname en productie in eigen beheer RTV  Ronde Venen) 

 kabelkrant € 25,00 (waarbij opdrachtgever materiaal moet aanleveren als logo’s ed.) 

 
Pakket korting 
Indien er meerdere reclame uitingen worden afgenomen kunnen wij een pakket samenstellen met daarbij een 
voordelig pakket korting 
 
 
 
De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, voor consumenten en non-profit inclusief BTW. 
De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Alle eerdere tarieven vervallen met deze publicatie. 


