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NOTARIËLE AANKONDIGINGEN
Vastgoed - 1 uit 1000

2018

Het invloedrijke en kapitaalkrachtige lezerspubliek van de zakenkranten

Maak dan gebruik van het “1 uit 1000” project. Want uitzonderlijk vastgoed vraagt om
De Tijd | L’Echo heeft een grote interesse in vastgoed voor eigen gebruik of als
een uniek publiek.

investering. Aangezien de aankoop van vastgoed juridische en financiële gevolgen

Het kapitaalkrachtig
lezerspubliek
van ze
De vaak
Tijd | L'Echo
geeft
blijk vanvan
een een notaris.
met zich meebrengt,
doen
beroep
opnamelijk
de expertise
grote interesse in vastgoed voor eigen gebruik of als investering.

Alle printadvertenties
tevens
in de
EXTRA
Alle printformaten
verschijnen in verschijnen
de tabletkrant op
zaterdag.
Dietabletkrant
verschijning is(pdf-formaat) op zaterdag. Deze
extra inverschijning
inbegrepen
het printtariefis inbegrepen in het printtarief.

EXTRA

Key Figures
Verschijningsvorm

Krant (print + digitaal)

Formaat

Berliner 440mm H x 290mm B (6 kolom)

Taal

Nederlands (De Tijd) + Frans (L’Echo)

1 tarief
uit de 1000*
Oplage (week)

(in euro, excl. BTW)

65.000 exemplaren

Get in contact

Verschijning op zaterdag

Inge Ancaer
inge.ancaer@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 31

105.000 exemplaren
180 MM H

6 kol BVerschijning
= 290 mm De Tijd + L’Echo
De Tijd
Verspreiding
L’Echo

2.050
Elke dag, dinsdag tot zaterdag

Reservaties

Oplage (weekend)

1.575

Abonnementen en losse
verkoop
1.050

*Deze tarieven gelden niet voor investeringsvastgoed en nieuwbouwprojecten

Lezersbereik (LLP)

167.400 (CIM 2017-1)

booking@trustmedia.be

Deadline reservatie en materiaal

Materiaal

Uiterlijk 4 werkdagen voor verschijning

Drukklaar materiaal:
artwork@mediafin.be
Op te maken materiaal:
booking@trustmedia.be

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

zitdagen, verkopen uit de hand …

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Zoekt u kopers voor een werkelijk unieke woning of uitzonderlijk renovatieproject:
verbouwing van een klooster tot een woning, een watertoren als huis, een drijvende
woonst of zelfs een paalwoning?

Vastgoedrubrieken in De Tijd | L’Echo

Elke dag, dinsdag tot zaterdag.
Annulatie

We werken op maat van de klant in functie van formaat en frequentie. Meer informatie

Vanafverkrijgbaar
4 werkdagen voor
wordt bij annulatie 100% van de inlassingsprijs
via verschijning
matchingteam@trustmedia.be.
gefactureerd.
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MATCHING TEAM

CLASSIFIEDS

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

1 uitDe
de 1000
Tijd | L’Echo voor openbare verkopen,

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

2016

De Tijd | L’Echo
Notariële aankondigingen

2016
(in euro, excl. BTW)
TARIEF MM/KOL
4,25

De Tijd

2,50

OPENBARE VERKOPINGEN + UIT DE HAND

EXTRA

L’Echo
De Tijd + L’Echo
De Tijd
Inclusief
L’Echo gratis herplaatsing dezelfde week

1,75

(in euro, excl. BTW)
TARIEF MM/KOL

4,05
2,40
1,65

Voorbeeld:
Voorbeeld:

Formaat: 180mm H
Formaat:
H xx 22kolommen
kolommenBB
Combi: 4,05 mm/kol
€ 4,25=x180
180xx22 x=4,05
€ 1.530
Combi:
= 1.485 €
Tarief De Tijd:
€ 2,50
x 180 =
x 2180
= €x900
Tarief
Tijd: 2,40
mm/kol
2 x 2,40 = 864 €
Tarief L’Echo: 1,65mm/kol
€ 1,75 x 180= x180
2 =x€2630
Tarief
x 1,65 = 594 €

Een gratis herplaatsin
Een gratis herplaatsing in dezelfde week
EXTRA

We werken op maat van de klant in functie van formaat en frequentie. Meer infor-

matie krijgt u via rubrieken@trustmedia.be
Technische
gegevens

Deadline
reservatie
en aanlevering materiaal
Technische
gegevens
Get in contact
Inge Ancaer
inge.ancaer@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 31
Davy Sablon
davy.sablon@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 16

Get in contact
Reservaties
Immo Connect
booking@trustmedia.be
Inge Ancaer
Materiaal
inge.ancaer@trustmedia.be
Tel. 02 422
05 31
Drukklaar
materiaal:
artwork@mediafin.be
Davy Sablon
davy.sablon@trustmedia.be
Op te maken materiaal:
Tel. 02 422 05 16
booking@trustmedia.be

Kranten: uiterlijk 3 werkdagen voor verschijning

Deadline reservatie en materiaal
Materiaal

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

VOORBEELD

2018

Kranten:
uiterlijkmet
3 werkdagen
verschijning
Word
document
ingeslotenvoor
lettertypes
+ foto’s in hoge resolutie:
300 dpi, zwart/wit of CMYK

Materiaal
Annulatie

Pdf goed voor druk (lettertypes inbesloten + foto’s in hoge resolutie: 300 dpi,
Vanaf 3 werkdagen voor verschijning wordt bij annulatie 100% van de inlassingsprijs
zwart/wit of CMYK)
gefactureerd. Bij annulatie van één of meerdere inlassingen uit een campagne of
jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds verschenen
advertenties herzien en gefactureerd.

Annulatie

Vanaf 3 werkdagen voor verschijning wordt bij annulatie 100% van de
inlassingsprijs gefactureerd. Bij annulatie van één of meerdere inlassingen uit een
campagne of jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds
verschenen advertenties herzien en gefactureerd.

Materiaal

Op te maken materiaal:
booking@trustmedia.be
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MATCHING TEAM

Tarieven 2016
De Tijd | L’Echo

CLASSIFIEDS
TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO
Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be
TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Tarieven 2018

