
 

Tarieven De Neije Krant per 1 oktober 2022 
 
De Neije Krant is sinds 1 december 2012 de wekelijkse huis aan huiskrant in Mill, Langenboom, Sint Hubert en 
Wilbertoord. Deze uitgave verschijnt elke vrijdag huis aan huis (ook in het buitengebied) in 5000 exemplaren en 
is tevens op 10 openbare afhaallocaties gratis mee te nemen. Daarnaast wordt de digitale versie in een 
bladerbare vorm elke vrijdag online geplaatst op www.deneijekrant.nl 
 
De Neije Krant is een uitgave van een non-profit stichting en verschijnt met maximaal 40% advertenties en 
overige commerciële uitingen. Redactioneel is deze gevuld met (sport)verslagen, interviews, foto’s, 
(vereniging)nieuws, columns en overige lokale zaken die inwoners willen lezen. Alle berichten worden in de 
week na verschijning van de gedrukte krant ook geplaatst op de interactieve website inmill.nl. Deze site trekt 
dagelijks ruim 3000 unieke bezoekers en heeft ook ruim dat aantal volgers via social media.  
 
Formaten advertenties: 

• 1/8 pagina 127mm breed en 96mm hoog; 

• 1/4 pagina 127mm breed en 192mm hoog; 

• 1/2 pagina 254mm breed en 192mm hoog; 

• 1/1 pagina 254mm breed en 384mm hoog; 

• Full colour is standaard in De Neije Krant. 
 

  1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina 

Wekelijks (52 x per jaar)  €          50,00   €    95,00   € 150,00   € 250,00  

Tweewekelijks (26 x per jaar)  €          60,00   € 105,00   € 175,00   € 275,00  

Maandelijks (13 x per jaar)  €          75,00   € 115,00   € 200,00   € 300,00  

Eenmalig  €          85,00   € 135,00   € 225,00   € 350,00  

Rouwadvertenties  €          60,00   € 100,00    
 

Advertorial (max. 550 woorden + foto of logo) in De Neije Krant en op inmill.nl  € 100,00  

Banner homepage inmill.nl (per week)  € 35,00  

Vermelding bedrijfsnaam klikbaar in roulerend berichtensysteem (per jaar)  € 195,00  

Vermelding bedrijfsnaam klikbaar bij Vrienden van inmill.nl (per jaar)  € 149,00  

 
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. Maken of aanpassen van de advertentie(s) is gratis.  
 
Aanlevering 
Kant-en-klare advertenties dienen voor dinsdagavond 18.00 uur binnen te zijn om geplaatst te worden in de 
eerst volgende uitgave. Omdat De Neije Krant maximaal 40% advertenties en commerciële uitingen plaatst, is 
tijdig reserveren van de gewenste ruimte raadzaam. 
 
De dorpen Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord maken (sinds 1 januari 2022) deel uit van de 
gemeente Land van Cuijk. Door een samenwerking via LVCNieuws.nl met DeBoK, DeStieR en DeGraeF kunnen 
we uw boodschap bij alle ruim 90.000 inwoners in de 33 kernen van het Land van Cuijk optimaal onder de 
aandacht brengen. 
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