
11 Centraal Mediakaart 2017 

 
In het kort 
11 Centraal is een uitgave van de Gemeente Geldermalsen. 11 
Centraal biedt voor de ondernemer uit de regio nieuwe 
mogelijkheden om onder de aandacht te komen in het 
tweemaandelijks verschijnende magazine. Dit is hét 
communicatiemiddel, uitgegeven door de Gemeente om haar 
inwoners te informeren over actuele zaken in de regio. 

 
11 centraal wordt bezorgd in een oplage van 12.300 gedrukte 
exemplaren bij alle huishoudens en bedrijven in de Gemeente 
Geldermalsen 

Tevens verschijnt het blad in een digitale editie op de site 
www.geldermalsen.nl.  

 

Oplage 

Print 12.300 exemplaren 

Digitaal per editie ca. 850 maal gelezen 

Totale oplage 13.150  

 

Verspreidingsgegevens 
Huis-aan-huis in de gemeente Geldermalsen: Acquoy, Beesd, 
Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gelicum, Meteren, 
Rhenoy, Rumpt en Tricht. 

 

11 Centraal verschijnt 6 per jaar  

 

Technische gegevens    
Drukprocédé: offset     
Papiersoort: 100 grams hv gesat. mc  
Raster 300 p/inch    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 Centraal 2017 
(alle tarieven zijn in euro’s excl. Btw en per plaatsing) 
 
ADVERTENTIEFORMATEN EN -PRIJZEN  
                           b x h in mm                         prijs 

1/1 pag fc Bladspiegel 210 x 265 plus 3 mm afloop € 855,-    
Zetspiegel 180 x 235   

1/2 pag fc          180 x 115    €  485,-          
1/4 pag fc     87,5 x 115    €  285,-              
1/8 pag fc         87,5 x 55    €  160,-              
 

 
RUBRIEKSADVERTENTIE 
in rubriek ‘Dienstverlening in het hart van de Betuwe’ 
Vermelding onder rubriek    €  35,-* 
 
Rubrieksadvertentie (87,5 x 23,5 mm)   € 110,- 

 
*Doorplaatsen in Buren Magazine voor € 25,- per editie! 
Informeer naar onze overage  staffelkortingen bij meerdere 
plaatsingen  in 11 Centraal of doorplaatsingen in Buren Magazine 
en Lingewaal Magazine! 
 
 
Aanvullende tarieven  
Tarieven voor bijsluiters of meehechters op aanvraag. 
Prijzen exclusief BTW. 

 
VERSCHIJNINGSDATA 
nr  verschijningsdatum  aanleverdatum   
1.  16-02-2017  23-01-2017 
2. 20-04-2017  27-03-2017 
3. 15-06-2017  22-05-2017 
4. 24-08-2017  31-07-2017 
5. 19-10-2017  25-09-2017 
6. 14-12-2017  20-11-2017 

 

 

 

 

 

 
AANLEVEREN MATERIAAL 
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt in Adobe InDesign 
of Quark Xpress aangeleverd te worden, of als Certified PDF, EPS 
of TIFF. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte 
fonts en illustraties (minimaal 300 DPI), alsmede een duidelijk 
voorbeeld (print of PDF). Let u er bij kleurenadvertenties op, dat U 
geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren 
toevoegt.  
 
Technische kosten: kosten veroorzaakt door levering van niet 
gereed advertentiemateriaal worden doorberekend. Virtùmedia is  
niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverd materiaal of 
claims van derden inzake het aangeleverde materiaal.  
 

Aanleveren bij studio@virtumedia.nl o.v.v. titel en editienummer 
 

CONTACT 
Advertentieverkoop 11 Centraal 
Mariska Jankovits 
030-6931177 
mjankovits@virtumedia.nl 
 
Yvonne van Veenendaal 
030 – 6933192 
yvanveenendaal@virtumedia.nl 
 
Virtùmedia, Postbus 595, 3703 BR Zeist 
ww.virtumedia.nl 
 
11 Centraal wordt uitgegeven door 
Gemeente Geldermalsen (in samenwerking met Virtùmedia B.V.) 
Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen 
tel.: 0345 586 611, fax: 0345 573 258 
e-mail: info@geldermalsen.nl, www.geldermalsen.nl 



DOE MEER, ADVERTEER EN NEEM EEN PAKKET  
11Centraal biedt u naast advertenties ook de mogelijkheid om 
redactioneel onder de aandacht van de lezer te komen. Hiervoor 
zijn er de volgende mogelijkheden: 
 
 
Pakket I*  
6 pagina’s voor € 3.500,- bestaande uit: 
2 pagina's redactioneel / advertorial  
4 x 1/1 pagina advertentie   
4 x rubrieksadvertentie in 'Dienstverlening in hart van de Betuwe' 
* Pakket I mag deels ook in Burgen Magazine ingezet worden. 
 
 
Pakket II  
4 pagina’s voor € 2.600,- bestaande uit: 
1,5 pagina's redactioneel / advertorial 
2,5 x 1/1 pagina advertentie 
2 x rubrieksadvertentie in 'Dienstverlening in hart van de Betuwe' 
2 x vermelding in 'Dienstverlening in hart van de Betuwe' 
 
 
Pakket III  
2 pagina’s voor € 1.400,-  bestaande uit: 
0,5 pagina redactioneel / advertorial 
1,5 x 1/1 pagina advertentie  
4 x vermelding in 'Dienstverlening in hart van de Betuwe' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACTIONELE PAGINA'S 
De inhoud en planning van de redactionele pagina's gebeurt in 
samenspraak met de redactie. Alle pagina's worden verspreid over 
het jaar ingepland.  
 
Meer informatie over 11Centraal 
Virtùmedia 
Mariska Jankovits 
T 030 - 693 11 77 
E mjankovits@virtumedia.nl  
 
Yvonne van Veenendaal 
030 – 6933192 
yvanveenendaal@virtumedia.nl 


