
Aankomend voorjaar lanceren Hier! in de regio en 
Kaag en Braassem Promotie het nieuwe Recreatie-
magazine Kaag en Braassem. Dit keer geen krant 
maar een fullcolour bewaarmagazine in een hand-
zaam formaat gericht op de toeristen en inwoners 
van Kaag en Braassem. Een magazine vol informa-
tie over mooie plekjes en leuke activiteiten in Kaag 
en Braassem en omgeving. Het magazine staat 
boordevol tips, routes en adressen voor een leuk 
verblijf, etentje of dagje uit met familie of vrienden. 
De gebiedskaart en de Duitse en Engelse pagina 
worden ook in het magazine opgenomen.
 

De Recreatiekrant wordt vanaf 1 april 2022,  
gedurende het recreatieseizoen, verspreid via  
recreatieondernemers en toeristische informatie-
punten in de gemeente Kaag en Braassem en  
omliggende gemeentes. De oplage is 25.000 ex.

Adverteren: Met een advertentie of redactioneel  
artikel in dit magazine bereik je jouw doelgroep 
tijdens het komende recreatieseizoen. We bieden 
hiervoor onderstaande mogelijkheden.

Recreatiemagazine 
Kaag en Braassem 2022

ADVERTENTIETARIEVEN RECREATIEMAGAZINE EXCLUSIEF BTW

1/8 pagina
100 x 70 mm

1/4 pagina
100 x 144 mm

1/2 pagina
204 x 144 mm
100 x 291 mm

1/1 pagina 
204 x 291 mm
210 x 297 mm + 5 mm afloop

€ 145,00 € 235,00 € 415,00 € 730,00

Tarieven voor Vrienden van Kaag en Braassem Promotie* exclusief BTW:

€ 135,00 € 205,00 € 395,00 € 655,00
 
Tarieven redactioneel artikel inclusief interview: ½ pagina € 470,00 en 1/1 pagina € 750,00 excl. BTW.
Indien gewenst kun je tegen geringe meerkosten een advertentie door onze studio laten vormgeven.  
Bij aanlevering van incompleet/niet bruikbaar advertentiemateriaal brengen wij € 50,00 in rekening voor de 
extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien.

* Ook vriend worden van Kaag en Braassem Promotie? Neem dan contact op met Kaag en Braassem  
Promotie via info@kaagenbraassempromotie.nl en profiteer direct van de vele voordelen voor vrienden 
waaronder korting op een advertentie in het Recreatiemagazine.

Deadlines: kant en klaar advertentiemateriaal ontvangen wij graag voor 4 februari 2021.
Specificaties advertentiemateriaal: advertenties moeten worden aangeleverd als PDF, JPG of EPS. 
Minimaal 300 dpi

Wil je een advertentie plaatsen? Of liever een mooi redactioneel artikel plaatsen over jouw bedrijf of  
activiteiten? Wij denken graag met je mee. Neem voor meer informatie contact op met Elsbeth Haasdijk,  
06 - 317 671 80 of elsbeth@hierinderegio.nl.

Recreatiemagazine Kaag en Braassem is een samenwerking van  
Hier! In de regio en Kaag en Braassem Promotie.


