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Tarieven/mogelijkheden
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Tarieven/mogelijkheden
Bijsluiter/meehechter: op aanvraag
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Kortingen:
1/2 pagina liggend (140 x 95 mm):
2 x per jaar adverteren = 10% korting
1/2 pagina staand (65 x 200 mm):
4 x per jaar adverteren = 20% korting
Bijsluiter/meehechter:
Voorwaarden:

Kortingen:
• formaat in alle nummers gelijk
2 x per jaar adverteren = 10% korting
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt
4 x per jaar adverteren = 20% korting
vorige advertentie ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

Voorwaarden:
• formaat in alle nummers gelijk
Prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
Edities 2022
• korting direct per factuur verrekend
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