
 
 
 
 
 
Tariefkaart adverteren RTV Ronde Venen 
 
Adverteren via RTV Ronde Venen kan tegen geringe kosten 
en behaalt aantoonbare resultaten. 
 
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. 
 

  Week  Maand  Kwartaal  Half jaar  Jaar 
10 seconden € 19,95  €  69,95  € 174,95  € 299,95  € 499,95  
20 seconden € 39,95  € 139,95  € 349,95  € 599,95  € 999,95  
30 seconden € 58,95  € 199,95  € 499,95  € 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 uitgezonden rondom onze programma’s, elke 2 uur. 
 

  Week  Maand  Kwartaal  Half jaar  Jaar 
10 seconden € 140,00  € 420,00  € 840,00  € 1.260,00  €  1.890,00  
20 seconden € 280,00  € 840,00  € 1.680,00  € 2.520,00  €  3.780,00  
30 seconden € 420,00  € 1.260,00  € 2.520,00  € 3.780,00  €  5.670,00  
 
Tekst-tv 
Een still commercial komt in het reclameblok gemiddeld twee tot drie keer per uur voorbij. Een still 
kunt u goed gebruiken voor bijvoorbeeld aankondigingen van evenementen en acties. Als particulier 
of non-profit organisatie profiteert u van extra scherpe tarieven. 
 

  Week  Maand  Kwartaal  Half jaar  Jaar 
Particulier € 10,00  € 30,00  € 60,00  € 90,00  € 149,95  
Non-profit € 25,00  € 75,00  € 150,00  € 225,00  € 349,95  
Zakelijk € 75,00  € 225,00  € 450,00  € 675,00  € 999,95  
 
Productiekosten 
Radiocommercial      € 99,00 
TV-commercial Full Motion inclusief opname € 299,00 
TV-commercial animatie met afbeeldingen en teksten  € 199,00 
Still kabelkrant       gratis 
Bij vooruitbetaling van het jaartarief produceren wij uw commercial kosteloos. 
 
De  genoemde prijzen zijn exclusief BTW, voor consumenten en non-profit inclusief BTW. De tarieven 
zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Alle eerdere tarieven vervallen met deze publicatie. 

KvK-nummer: 518 080 48 Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen
info@rtvrondevenen.nl
www.rtvrondevenen.nl

Rekeningnummer: NL57RABO0354570986
BTW-nummer: NL8501.80.612.B01


