
MEDIAKIT
RoerdalenNU.nl

midden in de lokale samenleving



Geworteld in de samenleving
RoerdalenNU.nl is het gezamenlijke nieuws- en informatieplatform van 
de dorpsbladen Ons Blad Herkenbosch, Posters Waekblaad Posterholt, 
De Heraut Melick, De Roerecho St. Odiliënberg, Dorpsblad Montfort en 
Vlodrops Nieuws.

Samen al bijna 300 jaar geworteld in de lokale samenleving. Met informatie 
over verenigingsleven, ondernemers en parochie en alle officiële 
bekendmakingen van de Gemeente Roerdalen. Nieuws uit de eigen 
achtertuin. Dat is de kracht van RoerdalenNU.nl. Met afstand de belangrijkste 
informatiebron voor inwoners van Roerdalen (bron: onderzoek Flycatcher Research).

Nieuws- en informatieplatform RoerdalenNU.nl versterkt de kracht van 
de (papieren) dorpsbladen door ze ook digitaal aan te bieden. De digitale 
versies van alle zes dorpsedities zijn voor iedereen (kosteloos) te lezen via 
de nieuwswebsite RoerdalenNU.nl en door inschrijving op de nieuwsbrief 
RoerdalenNU.nl. Ook op Facebook en Instagram is RoerdaleNU.nl volop actief.



Door de combinatie van fysieke en digitale verspreiding bereikt RoerdalenNU.nl een breed lezerspubliek.
Ondernemers kunnen hun producten en diensten tegen zeer gunstige tarieven gericht bij hun doelgroep onder de aan-
dacht brengen. Dat kan door het plaatsen van advertenties, banners en/of advertorials. In de rubriek Verenigingsplein 
kunnen ondernemers om zich (gratis) presenteren. In deze mediakit vindt u alle informatie hierover.

Mogelijkheden
RoerdalenNU.nl biedt diverse mogelijkheden om als ondernemer uw product of dienst onder de aandacht van de lokale 
consument te brengen.

Adverteren
Adverteren is mogelijk in één of meerdere edities. Eenmalig, maar ook periodiek. Met vaste formaten en heldere 
tarieven. Advertenties worden geplaatst in zowel de papieren als de digitale uitgave. 

Banners
Wilt u doorlopend zichtbaar zijn? Dan kunt u een banner plaatsen op de website met een directe link naar uw eigen 
website. De website wordt niet alleen drukbezocht voor actueel nieuws, maar ook omdat veel inwoners ervoor kiezen 
om de digitale versie van hun dorpsblad vanaf de website te lezen. 



Advertorial
Advertorial is een speciale soort advertentie die de opzet heeft van een redactioneel artikel. Voor de lezer is het niet 
overduidelijk dat het om een advertentie gaat. Daarom worden advertorials vaak beter gelezen dan een gewone 
advertentie, wat ze effectiever maakt. Ook kunt u in een advertorial meer informatie kwijt over uw product of dienst.

Formaten en tarieven advertenties 
Hele pagina: 190 mm breed x 268 mm hoog:
Heel Roerdalen (6 bladen): € 180,50 • 5 bladen: € 160,00 • 4 bladen: € 130,00 
3 bladen: € 100,00 • 2 bladen: € 70,00 • 1 blad: € 40,00.

Halve pagina: 190 mm breed x 132 mm hoog:
Heel Roerdalen (6 bladen): € 124,00 • 5 bladen: € 104,00 • 4 bladen: € 84,00 
3 bladen: € 64,00 • 2 bladen: € 44,00 • 1 blad: € 24,00.

Kwart pagina: 93 mm breed x 132 mm hoog/190 mm breed x 64 mm hoog:
Heel Roerdalen (6 bladen): € 85,50 • 5 bladen: € 75,00 • 4 bladen: € 60,00 
3 bladen: € 45,00 • 2 bladen: € 30,00 • 1 blad: € 15,00.



Achtste pagina: 93 mm breed x 64 mm hoog/44,5 mm x 132 mm hoog:
Heel Roerdalen (6 bladen): € 57,00 • 5 bladen: € 50,00 • 4 bladen: € 40,00 
3 bladen: € 30,00 • 2 bladen: € 20,00 • 1 blad: € 10,00.

Mini: 44,5 mm breed x 40 mm hoog (alleen voor particulieren, zonder commercieel doel):
Heel Roerdalen (6 bladen): € 14,25 • 5 bladen: € 12,50 • 4 bladen: € 10,00 
3 bladen: € 7,50 • 2 bladen: € 5,00 • 1 blad: € 2,50.

  1/1 pag.      1/2 pag.       1/4 pag. liggend          1/4 pag. staand             1/8 pag. liggend         1/8 pag. staand           mini 



Aanlevering advertenties:
• Aanlevering op woensdag om 9.00 uur (’s morgens) om zeker te zijn van plaatsing in de daaropvolgende week. 
• Opgave van advertenties, banners en advertorials uitsluitend via www.roerdalennu.nl/adverteren.
• Alle bladen worden uitgegeven op A4-formaat.
• Aanleveren als pdf of jpg. 
• Tarieven advertenties zijn exclusief 21 % btw.  Tarieven voor Mini’s zijn inclusief btw.
• Tarieven zijn op basis van kant- en klare aanlevering volgens de vermelde formaten en specificaties. 
• Advertenties worden geplaatst in zowel de papieren als de digitale uitgave. 

Formaten en tarieven banners 
Medium rectangle: 300 x 250 pixels:
1 jaar doorlopend € 125,00 • 1 jaar iedere even of oneven week: € 65,00 
1/2 jaar doorlopend: € 65,00 • 1/2 jaar ieder even of oneven week: € 35,00 
1 kwartaal doorlopend: € 35,00 • 1 kwartaal iedere even of oneven week: € 20,00 
1 maand doorlopend: € 15,00



Leader board: 728 x 90 pixels:
1 jaar doorlopend € 187,50 • 1 jaar iedere even of oneven week: € 96,25
1/2 jaar doorlopend € 96,25 • 1/2 jaar ieder even of oneven week: € 50,00
1 kwartaal doorlopend € 50,00 • 1 kwartaal iedere even of oneven week: € 27,50 
1  maand doorlopend: € 20,00

Aanlevering banners:
• Opgave van banners uitsluitend via www.roerdalennu.nl/adverteren.
• Aanleveren als (animated) gif, jpg, of png. 
• Tarieven voor banners zijn exclusief 21 % btw. 
• Tarieven zijn op basis van kant- en klare aanlevering volgens de vermelde formaten en specificaties. 
• Geen banner? Geen probleem! We helpen u graag hiermee. Informatie: advertenties@roerdalennu.nl.



Advertorials

Een advertorial is een advertentie in de vorm van een redactioneel artikel. Een 
doeltreffende manier om extra aandacht te genereren voor een merk, product 
of dienst. De advertorial wordt door de adverteerder in overleg met de redactie 
opgesteld en vormgegeven. De basis van de advertorial wordt door de adverteerder 
aangeleverd. Plaatsing van (eigen) foto’s is mogelijk. Interesse? Vul het formulier op 
www.roerdalennu.nl/aanmelden/advertentie in of bel 06 - 22 70 92 00.

    Vacaturebank voor Roerdalen

    RoerdalenNU.nl onderhoudt een vacaturebank voor Roerdalen. 
    De volledige vacaturestekst wordt gepubliceerd op de website RoerdalenNU.nl. 
    Een overzicht van alle vacatures wordt wekelijks geplaatst in de papieren en digitale  
    versies van de dorpsbladen. De kosten zijn € 15,00 (exclusief btw) voor maximaal drie  
    maanden. Opgave: www.roerdalennu.nl/aanmelden/vacature.



Ondernemersplein

Het ondernemersplein is een gratis service op de website RoerdalenNU.nl voor 
ondernemers uit Roerdalen en/of vaste adverteerders. In deze rubriek bieden we 
lokale winkeliers en bedrijven ruimte om zich aan de hand van een  ‘Over ons’ te 
presenteren. Regelmatig zetten we een van de ondernemers uit deze rubriek in de 
papieren en digitale uitgave in de schijn werpers. 
(Gratis) opgave via www.roerdalennu.nl/aanmelden/ondernemersplein.

   Contact
    Informatie over alle vormen van adverteren: www.roerdalennu.nl/adverteren.
    Opgave van advertenties en banners:  www.roerdalennu.nl/aanmelden/advertentie.
    Opgave voor vacaturebank:    www.roerdalennu.nl/aanmelden/vacature.
    (Gratis) opgave voor ondernemersplein:  www.roerdalennu.nl/aanmelden/ondernemersplein.
    Vragen over adverteren:    advertenties@roerdalennu.nl.
    Telefonische informatie over adverteren:  06 - 22 70 92 00.



• 


