
   
Betreft: Leusder gaZeT advertenties in huis-aan-huis wijkkrant 

Beste wijkondernemer,  
 

Door een advertentie te plaatsen in de Leusder gaZeT wijkkrant, ondersteunt u de komende huis-
aan-huis editie. Deze wijkkrant wordt door heel Leusden-Zuid en Tabaksteeg door vrijwilligers 
bezorgd en bij de ondernemers op en rondom het Máximaplein neergelegd (oplage +/- 1750 stuks). 
Tegelijkertijd zorgt u voor extra bekendheid voor uw onderneming of product.  

Graag bieden wij u het volgende aan per editie:   Groot  Klein  

Advertentie op de voorpagina      € 150,00  € 90,00 
Advertentie op de achterpagina     € 125,00  € 70,00  
Advertentie op de overige pagina’s     € 100,00  € 50,00 

            * Zie voorbeelden van advertentieformaat klein en groot op de volgende pagina.         

 

Er verschijnen jaarlijks twee huis-aan-huis edities van de gaZeT (meestal in maart en september). 
Indien u in beiden edities een advertentie wilt plaatsen krijgt u een korting van 10% op de totaalprijs. 
 

Er is beperkt plek voor advertenties, daarom hanteren we het ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’ principe. Mocht uw voorkeur niet meer beschikbaar zijn, dan nemen wij contact met u op om 
de overige opties met u te bespreken. Indien de gaZeT ‘vol’ is geven wij u voorrang op plaatsing van 
uw gewenste advertentie in de volgende huis-aan-huis editie van de gaZeT.   

 

Vul onderstaand formulier in en stuur dit formulier, inclusief uw gewenste advertentielogo/tekst 
(passend binnen het gekozen formaat) aan in Word- en .jpg-bestand voor de 20e van de maand via 
gazet@leusdenzet.nl. Na plaatsing ontvangt u van ons de factuur. Bij de keuze voor plaatsing in 
beiden huis-aan-huis edities ontvangt u de factuur na de plaatsing van de eerste advertentie. 

 

Bedrijfsnaam : ...................................................................................................................... 

Straat & huisnummmer : ......................................................................................................  

Postcode & woonplaats : ...................................................................................................... 

Mailadres : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik adverteer graag:   □ éénmalig       □ twee keer en ik ontvang een korting van 10% 

 

Groot   Klein  

Advertentie op de voorpagina     □   □  

Advertentie op de achterpagina     □   □ 
Advertentie op de overige pagina’s     □    □  
 

Datum : .................................................................  

 
Plaats  : .................................................................. 

 
Handtekening voor akkoord:  

 

mailto:gazet@leusdenzet.nl


   
 

 


