
 

ADVERTEREN BIJ RTV9 
RTV9 is de streekomroep van Lopik, IJsselstein en  

Nieuwegein waarbij een grote groep vrijwilligers dagelijks  

(live) radio- en tv-programma’s maakt op locatie of vanuit  

de studio. Wanneer er geen live uitzendingen zijn, zien  

kijkers tekst-tv met actueel nieuws uit de regio. 

 

RTV9 is 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal te zien bij  

Ziggo op kanaal 45 in de gehele provincie Utrecht en bij  

Caiway op kanaal 12. Radio 9 is te beluisteren in de ether (FM)  

en de analoge kabel in de gehele regio. 

Tarieven 
Voor ondernemers uit onze regio kunnen we tegen gunstige tarieven  

advertentieruimte aanbieden. 

 

TV 

 1 wk 1 mnd 2 mnd 6 mnd 1 jaar 

1 pagina tekst-tv - 15 sec n.v.t. € 65,- € 100,- € 325,- € 650,- 

2 pagina’s tekst-tv - 30 sec n.v.t. € 75,- € 120,- € 375,- € 750,- 

Bewegend beeld – 15 sec € 150,- € 325,- € 600,- € 1500,- € 2999,- 

Bewegend beeld – 20 sec € 175,- € 375,- € 700,- € 1800,- € 3500,- 

Website 

 1 wk 1 mnd 2 mnd 6 mnd 1 jaar 

Banner website rechts n.v.t. € 35,- € 55,- € 100,- € 200,- 

Banner website boven n.v.t. € 75,- € 130,- € 260,- € 500.- 

Club van 100     € 100,-  

Radio 

 1 wk 1 mnd 2 mnd 6 mnd 1 jaar 

10 sec (1x per 2 uur1) € 50,- € 150,- € 250,- € 600,- € 1350,- 

20 sec (1x per 2 uur1) € 95,- € 285,- € 475,- € 1140,- € 2100,- 

30 sec (1x per 2 uur1) € 135,- € 425,- € 700,- € 1650,- € 2900,- 

 

Bij gelijktijdige afname van meerdere advertentieplaatsen gelden verschillende 

kortingsstaffels.  

Neem contact op via adverteren@rtv9.nl voor een passende offerte. 

Club van 100 
Iedereen (persoon/bedrijf/instelling) die € 100,- of meer doneert aan RTV9, krijgt een 

jaar lang een vermelding in de “Club van 100”. Op een speciale locatie op de website 

(onderaan iedere pagina) rouleren de logo’s van de leden van de Club van 100. Wanneer 

u voor € 100,- of meer adverteert, wordt u automatisch ook 1 jaar lid van de Club van 

100, zonder extra kosten. 

 

 

  

                                           
1 Voor hogere of lagere uitzendfrequentie vermenigvuldigt u dit bedrag naar rato. Bijv. 

1x per 4 uur kost de helft, 1x per uur kost het dubbele. 

mailto:adverteren@rtv9.nl


 

Aanleverspecificaties 
TV 

Uw pagina’s voor tekst-tv dient u digitaal aan te leveren in JPEG- of PNG-formaat met 

een resolutie van 1920x1080. 

Uw bewegend beeld dient u aan te leveren in MP4-formaat op een resolutie van 

1920x1080. 

Uw reclame-uiting draait 24/7 mee en komt iedere cyclus van tekst-tv voorbij. 

Radio  
Uw radiocommercial dient u digitaal aan te leveren in MP3 (minstens 256 kb/s stereo) of 

WAV. 

Website 
Uw banner dient u digitaal aan te leveren in JPEG- of PNG-formaat. De resolutie is 

afhankelijk van de locatie van de banner: 

Boven:  468x60 

Rechts: 300x250 

Club van 100 
Uw logo voor de Club van 100 dient u digitaal aan te leveren in JPEG- of PNG-formaat. 

De resolutie is 234x60. 

Productie 
RTV9 beschikt over een uitgebreid netwerk met experts die zorg kunnen dragen voor de 

productie van uw reclame-uiting. 

 

Voor de productie van uw radio- of tv-commercial kunt u bij RTV9 terecht. Ons netwerk 

van professionals heeft de beschikking over opnamestudio’s, high-end 

montagemogelijkheden, professionele voice-overs etcetera. Voor meer informatie neemt 

u contact op met adverteren@rtv9.nl, dan verzorgen wij voor u een passende offerte. 

Ter indicatie: het laten produceren van een “basic” tv-commercial kost gemiddeld € 750,- 

 

Ook hebben wij een huisleverancier voor grafische uitingen. Voor voorbeelden kijkt u op 

www.wofh.nl. Hieronder een kleine selectie. 
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