
Adverteren in de Leidsebuurtkrant 

 

De Leidsebuurtkrant, oplage 2.200 exemplaren, wordt verspreid in de Leidsebuurt en wordt 

ook verzonden aan de raadsleden van de gemeente Haarlem. Een digitale versie wordt aan 

medewerkers van Spaarnelanden en aan aan ons gerelateerde ambtenaren verzonden 

 

De krant verschijnt vier keer per jaar: 

- begin maart, deadline: 7 februari 

- begin juni, deadline: 7 mei 

- begin september, deadline: 7 augustus 

- begin december, deadline: 7 november 

 

Als adverteerder krijgt u, indien gewenst, per nummer twee extra exemplaren om aan uw 

relaties of klanten te presenteren.  

 

 

Voorwaarden voor een advertentie in de Leidsebuurtkrant 

Onze krant wordt gemaakt door een professionele vormgever. Hij verzoekt u bij het maken 

van uw advertentie het volgende in acht te nemen: 

- Gelieve advertenties kant-en-klaar aan te leveren, bij voorkeur in kleur in PDF 

formaat. Geen jpg's of andere bestanden. 

- Het pdf wordt ter goedkeuring beoordeeld door de vormgever.  

- Formaat achtste pagina: 89 breed en 61 mm hoog.  

- Formaat kwart pagina: 89 breed en 127 mm hoog.  

- Wij verzoeken u geen kader te gebruiken en 3 mm extra ruimte aan te houden. De 

vormgever plaatst de advertentie dan zelf in een kader. De 3 mm ruimte is voor een 

beetje speling. In die 3 mm mag in principe geen tekst staan, wel lijnen en vlakken die 

tot de rand van de advertentie moeten of mogen lopen. 

 

Advertentietarieven 
 

Achtste pagina per jaar: €   80,-  (p/editie: €  20,-) 

Kwart pagina per jaar:  € 160,-  (p/editie: €  40,-) 

Halve pagina per jaar: € 320,-  (p/editie: €  80,-) 

Hele pagina per jaar:   € 640,-  (p/editie € 160,-) 

 

Tijdsduur en opzeggen 
Eenmalig een advertentie plaatsen is niet mogelijk. Als u start met adverteren in onze krant, is 

dat altijd voor de rest van het jaar. Opzeggen kan alleen aan het eind van het kalenderjaar, 

vóór 31 december. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u dan een mail naar wijkraad@leidsebuurt.nl 

 

 

mailto:wijkraad@leidsebuurt.nl

