
Tariefkaart 2023

Meer informatie over 
adverteren en marketing:
Niels Op den Kamp: 
T +31 (0)6 511 645 97  
E niels@motoplus.nl

Ruud Holterman
T +31 (0)6 524 787 79
E ruud@motoplus.nl

Lars Pols
T +31 (0)315-270 336
M +31 (0)6 463 425 00
E lars@motoplus.nl

Bashar Al-Zuhairy
T +31 (0)6 57 200 145
bashar@motoplus.nl

Sebastiaan Horsman
T +31 (0)315-270 332 
M +31 (0)6 230 898 36
E sebastiaan@motoplus.nl

Formaat 1x 6x
1/16 € 56,25 € 46,67

1/8 € 112,50 € 93,75

1/4 € 225,- € 187,50

1/2 € 450,- € 375,-

1/1 € 900,- € 750,-

2/1 € 1.500,- € 1.250,-

Cover 4 1.500,- (buitenkant) 

Cover 3 1.250,- (binnenkant)

Plaatsingswensen
Indien de opdrachtgever een speciale 
positie in een bepaalde editie wil vast-
leggen en Noppennieuws na vooraf-
gaand overleg daarmee instemt, geldt 
voor deze plaatsingseis een toeslag 
van 15% op de brutoprijs per plaat-
sing. Bij annulering blijft de toeslag 
verschuldigd. Noppennieuws is niet 
gebonden t.o.v. alle overige plaatsings-
wensen. 

Een optie voor een speciale positie in 
een bepaalde editie geldt ten hoogste 
14 dagen na datum bevestiging door 
Noppennieuws en vervalt dan. 

Bijzonderheden
Plusproposities en bijzondere adver-
tentiemogelijkheden: op verzoek wor-
den gedetailleerde gegevens verstrekt.

Editie Week Verschijningsdatum Deadline
1 3 20.01.2023 04.01.2023
2 11 17.03.2023 01.03.2023
3 20 19.05.2023 03.05.2023
4 29 21.07.2023 05.07.2023
5 38 22.09.2023 06.09.2023
6 46 17.11.2023 01.11.2023

Prijzen zijn exclusief BTW. Voor zes advertenties geldt 
een minimale looptijd van één jaar. Op deze tarieven 
wordt geen bureau-korting verleend.

De gemiddelde oplage 2021/2022: 15.000 exemplaren 
per uitgave

Verschijn- en afsluitdata Noppennieuws

6 x per jaar een twee maandelijkse uitgave
Verspreiding: Voor Nederland en België per post aan abonnees                
Losse verkoop: NL; Aldipress / BE; Betapress

 noppenieuws.nl 

Kosten banner 
run on site 
280 pixels x 210 pixels
per week € 195,- 
per maand € 395,- 

facebook.com/ 
noppenieuws 
+ 14.000 volgers

Gemiddelde bereik 
+ 25.000

Snelst groeiende motorcross-
pagina op Facebook

Commerciële post: 
� xed price € 495,-

Deadline
04.01.2023
01.03.2023
03.05.2023
05.07.2023
06.09.2023
01.11.2023

Verschijn- en afsluitdata Noppennieuws
 noppenieuws.nl 

Kosten banner 
run on site 
280 pixels x 210 pixels
per week € 195,- 
per maand € 395,- 
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Drukprocede:
Binnenwerk: Rotatie o� set, 
papiersoort: 60 grs. h.v. gesat. maco
Omslag: Rotatie o� slag, 
papiersoort: 150 grs h.v. gesat. maco

Advertentiemateriaal: 
Digitale bestanden in het bestandsformaat certi� ed 
PDF tijdschriften Nederland welke is afgestemd op 
het drukprocedé van de desbetre� ende titel en 
moet volledig overeenkomen met de speci� caties 
van de drukkerij. Beeldmateriaal ingesloten in PDF-
� le als hoog-resolutiebeeld (300 dpi), geen RGB, 
geen LAB. Geen PMS-kleuren, geen steunkleuren. 

Meer informatie, pro� elen en joboptions: 
www.corelioprinting.be/aanleveren

Termijn van inzending: Zie voor uiterste inlever-
data verschijndata 2023
Annuleringstermijn: Gelijk aan sluitings datum 
zoals op verschijningsdata 2023

Mediagegevens

2/1 pagina bladspiegel
460x300 mm netto
+  3 mm a� oop aan elke kant

1/1 pagina bladspiegel
230x300 mm netto
+  3 mm a� oop aan elke kant

1/2 pagina staand bladspiegel
111x300 mm netto
+  3 mm a� oop aan elke kant

1/2 pagina liggend bladspiegel
230x146 mm netto
+  3 mm a� oop aan elke kant

1/1 zetspiegel 
203x264 mm

1/2 zetspiegel staand
98x264 mm

1/2 zetspiegel liggend
203x128 mm

1/4 zetspiegel vierkant
98x128 mm

1/4 zetspiegel staand 
46x264 mm

1/4 zetspiegel liggend 
203x60 mm

1/8 zetspiegel staand 
46x128 mm

1/16 zetspiegel vierkant
46x60 mm

1/8 zetspiegel liggend
98x60 mm
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