
 

MEDIAKAART 2023 Het Wiel 
 
 
Het Wiel – landelijk woonwagennieuws – is een landelijk tijdschrift voor en over bewoners 
van woonwagens. Het Wiel volgt landelijke en lokale ontwikkelingen rond 
woonwagenbeleid, geeft informatie over de cultuur en geschiedenis en biedt een 
platform voor het uitwisselen van onderlinge informatie en interesses. 
 
Het Wiel verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren. De website van 
Het Wiel is www.hetwiel.info.  

 
Advertentietarieven Het Wiel 
Formaat   b x h in mm   prijs   

1/1 pagina fc   216 x 266 mm*  € 900,-   
1/2 pagina fc liggend 170 x 109 mm   € 500,-   
1/2 pagina fc staand  84 x 220 mm  € 500,- 
1/4 pagina fc  84 x 108 mm  € 285,-   
1/8 pagina fc  84 x 54 mm  € 180,-   
* plus 5 mm afloop 
Prijzen per losse plaatsing. Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw 

 
Staffelkorting Bij meerdere plaatsingen in het jaar geldt een staffelkorting! Vraag naar de 
mogelijkheden.  
 
Rubrieksadvertentie 
In Het Wiel kunnen ook rubrieksadvertenties worden geplaatst, de zogeheten ‘mini’s’. De  
kosten zijn € 6,- per regel voor bedrijven en € 3,- per regel voor particulieren. Een fotootje 
erbij kost € 25,-. 
 

Verschijning Het Wiel in 2023 

nr  verschijningsdatum  sluitingsdatum    
1.  24-02-2023  03-02-2023    
2.  14-04-2023  24-03-2023   
3. 09-06-2023  16-05-2023  
4. 11-08-2023  21-07-2023 
5. 13-10-2023  22-09-2023 
6. 15-12-2023  24-11-2023 
 

 

 
 
 
 
 
Advertentietarieven  www.hetwiel.info 

Banner   Formaat   Kosten 
banner   230 x 120 px  € 150,- per maand 
Prijzen zijn ex btw. Bij langere plaatsing geldt een staffelkorting. 

Aanleveren advertenties  
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als Certified PDF 300 dpi ( of als EPS of TIFF) Let 
u er bij kleurenadvertenties op, dat U geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog 
steunkleuren toevoegt. Aanleveren bij: traffic@virtumedia.nl (ovv titel en editie)  

Aanleveren banners 

Gewicht: max. 40 kb, Materiaal: Jpeg of (Animated) Gif + url. GEEN Rich Media 
(flash/filmpjes). Rich Media (flash/filmpjes) kunnen niet aangeleverd worden. Dit geeft bij 
de ontvanger beveiligingsfoutmeldingen of wordt door virusscanners weg gefilterd. De 
banners van de verschillende adverteerders rouleren op de beschikbare posities. 

Banner laten opmaken: 
Mocht u zelf geen materiaal hebben dan kunnen wij op basis van uw wensen een 
passende banner maken. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw wensen. 

Contact:  
Paul Revier, Virtùmedia  
Tel: 030-2027426  
e-mail: previer@virtumedia.nl  

 

 

 

 

Het Wiel is onderdeel van Uitgeverij Virtùmedia BV 
www.virtumedia.nl.  
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing. 
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