TOESLAGEN*
De tarieven voor de volgende speciale plaatsingen vindt u in de tarieventabel:
- 2/1 pag. verplichte plaatsing (op binnenpagina)
- 1/2 pag. panoramisch
- 1/1 pag. verplichte plaatsing
- cover 2 of 3
- cover 4
Andere toeslagen: + 25%
- op alle binnenpagina’s die een vervolg zijn op of deel uitmaken van een inlassing op een
coverpagina (voor gatefolders: zie speciale formules)
- op 2 x 1/2 pagina panoramisch bovenaan de pagina te berekenen als volgt: 2 x de prijs van ½
pagina + 25%
- prima posta = zie document Plaatsingspolitiek
Andere toeslagen: + 15%
- bij speciale plaatsing binnen het magazine (eerste helft, tegenover tekstpagina, rechterbladzijde,…).
- voor formaten kleiner dan 1/1 pagina is een speciale plaatsing niet altijd mogelijk
- voor specifieke plaatsing op een pagina (bijvoorbeeld verplicht uiterst rechts)
- voor specifieke plaatsing omringd door redactionele tekst (bijvoorbeeld 1/3 in de hoogte centraal)
- op het formaat kleiner dan 1/1 pagina dat 1/1 pagina raakt
- voor 1/4 pagina in de breedte (formaat altijd omringd door redactionele tekst)
- op de totaliteit voor specifieke plaatsing van opeenvolgende pagina’s
- per bijkomend merkcitaat of logo in éénzelfde advertentie (tot maximum +30%).
Niet geldig voor wedstrijdadvertenties en/of voor advertenties voor evenementen en beurzen
- voor advertenties met uitknipbon
Asielrechten:
Indien een geniet of gekleefd bijvoegsel, een co-mailing of een blow-in zelf een tweede bijvoegsel of
een kleefkaart bevat, is bovenop het normaal asielrecht van het eerste bijvoegsel een toeslag van
toepassing die 50% bedraagt van het asielrecht van het tweede bijvoegsel.

Contacteer ons gerust voor alle andere wensen in verband met speciale plaatsingen die noch
hierboven noch op de tarieven voorkomen.

* Niet van toepassing voor Knack/Le Vif Weekend Black, voor de specials van Knack/Le Vif Weekend en de
medische magazines.
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