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Formulier voor het aanleveren van uw rubrieksadvertentie  

Titel(-s) van de krant(-en)  waarin u wilt adverteren:

Gewenste plaatsingsdatum (-data):

Advertentietekst:

Advertentiebreedte: 1 kolom          (40 mm)

 2 kolommen  (85 mm)

Voornaam: Indien het een zakelijke advertentie betreft
hebben wij aanvullende de volgende informatie nodig:

Achternaam:

 heer                  mevrouw KvK-nummer:

Straat, 
huisnummer:

Bedrijfsnaam:

Postcode: Bezoekadres:

Plaats: Straat, 
huisnummer:

Telefoonnummer: Postcode:

E-mailadres: Plaats:

Advertentiegegevens:

Factuurgegevens:

Download het formulier als PDF bestand op uw computer. Open het formulier in Acrobat Reader, vul het formulier in en sla het 
op. Voeg het formulier toe als bijlage in de e-mail (let op dat u het ingevulde formulier toevoegt).
U kunt het ingevulde formulier en de bijlage bij Mini Beeld of Mini Compleet Materiaal per e-mail sturen naar rubrieken@
persgroep.nl. 
Wij sturen u vervolgens een e-mail met een vrijblijvende offerte en een voorbeeld van uw advertentie.
Na uw akkoord gaan wij over tot plaatsing van de advertentie. 
Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 - 013 99 99 (keuze 2 rubrieken) op werkdagen van 08:30 uur tot 
17:00 uur.

                 Mini Tekst 
                       -   Tekstadvertentie waar variatie mogelijk is in lettergrootte, 

vet, cursief, uitlijnen/centeren, onderstrepen en gebruik van 
basisicoontjes.

                 Mini Beeld
                       -   Een rubrieksadvertentie waarin naast tekst en opmaak 

ook een foto/logo geplaatst kan worden. Deze kan in kleur 
worden geplaatst.

                 Mini Compleet Materiaal
                       -  Advertentie in zwart-wit of kleur, door adverteerder zelf 

opgemaakt en als PDF aangeleverd

Algemeen

Rubrieken Subrubrieken

Acties & Aanbiedingen

Vacatures & Personeel

Familie & Mededelingen

Contact

Onroerend Goed

Huis & Tuin

Auto en Vervoer

Goud & Zilver

Zakelijk & Financieel

Dier & Dierverzorging

Vakantie & Recreatie

Uiterlijk, Innerlijk & Sport

Hobby & Verenigingen

Feestdagen & Evenemen-
ten

Privé & Erotiek
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