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Onafhankelijk mobiliteits- en lifestyle maandmagazine



ADVERTENTIE
HELE PAGINA - COVER2

Aflopend

Bladspiegel
165 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
COVER 2

€ 1.895,-

Aanleveren materiaal :
Certified PDF, 300 dpi
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Onafhankelijk Mobiliteits- en lifestyle magazine
Oplage: 60.000 ex. (print) + 10.000 (online)

Met Nieuwswijzer kiest u voor potentiële klanten die al  
onderweg zijn. Dat is het beste nieuws voor uw reclame-
budget én zakencijfer.

Een belangrijke factor van uw succes is de 
efficiëntie van de advertenties die u in gratis 
reclamebladen plaatst. Een medium met een 
ruime verspreiding ver van uw zaak is dat 
duidelijk niet. Daarmee bereikt u te veel mensen 
die nooit naar de stad en uw zaak komen.

Uw potentiële klanten komen wél naar de stad. 
Van overal in Groot-Antwerpen, maar ook van 
dorpen, andere steden en zelfs vanuit Nederland. 
Velen kiezen voor het ‘park & ride’-systeem. 
Vanuit de periferie maken ze dankbaar gebruik 
van bus en tram. Ze genieten van een dagje uit, 
hebben tijd en laten zich graag informeren.

Op alle strategische plaatsen hebben ze de kans 
om die informatie te vinden in het gratis magazine 
Nieuwswijzer. Tegelijk met interessante artikels, 
ontspanning én uw boodschap, als u dat wilt.

Met een advertentie in dit Antwerpse magazine 
(met lezers van gans Vlaanderen) – en zijn 
superieure distributie - investeert u dus alleen in 
mensen die naar de stad komen. 100% mogelijke 
klanten voor u. Uw investering meer dan waard!

Nieuwswijzer.be
Op nieuwswijzer.be is het magazine ook online 
te lezen. Maandelijks wordt onze website 
meer dan 10 000 keer bezocht. Op die manier 
bereiken we ook wie onze verdeelpunten niet 
passeert of graag thuis al inspiratie opdoet voor 
zijn dagje in Antwerpen. Met een advertentie in 
Nieuwswijzer bereikt u dus een breed publiek 
van potentiële klanten. Ideaal, toch?

Gratis verspreiding vanaf de 1ste van elke 
maand via displays in alle metrostations, 
diverse bovengrondse tram- en bushaltes, 
Rooseveltplaats, Centraal en Berchem station. 
Wijnegem Shopping Center, Abdijstraat 
(Shopping Den Tir), Museum Schone kunsten, 
Groenplaats, De Bist Wilrijk.

Terminussen: Keizershoek (Carrefour Schoten), 
Wijnegem, Melsele, Mortsel en Boechout.

Meir, Paleis op de Meir, Districtshuis Merksem 
en Deurne,  Syntra AB, Mapeco (Crollet) Deurne, 
Cardoen, Gemeentehuis Wijnegem - Schoten 
- Mortsel - Kapellen - Borsbeek - Hemiksem - 
Boechout - Aartselaar. 

Jan Palfijn ziekenhuis, Luchthaven Deurne.

Diverse handelszaken: Automatisch wassalon 
(Gitschotelei 306 Borgerhout), Desiré De Lille,  
Mc Donalds (Keyserlei - Meir), Panos Groenplaats, 
Beenhouwerij De Laet (Astridplein en Wijnegem 
Shopping Center), Carrefour (Lange Lozanastr., 
St. Bernardsestwg Hoboken, Bist Wilrijk), 
Century Center Keyserlei, promenade Kapellen.

Alle interparkings Antwerpen.

NIEUWSWIJZER Magazine is een uitgave van: 
ABNA bv  -  Meirbrug 1, bus 14  -  2000 Antwerpen
Tel.: 03 360 5 360  -  e-mail: info@nieuwswijzer.be



PROFIEL ANTWERPSE BUS- EN TRAM REIZIGER
gebaseerd op profielmeting uitgevoerd door TNS Dimarso in opdracht van De Lijn

aantal verplaatsingen: 1053 - extrapolatie aantal verplaatsingen: 10770

Geslacht

Aantal wagens in het gezin

Beroep ondervraagde

Sociale Klasse

Leeftijd

Motivaties verplaatsing

Opleidingsniveau ondervraagde
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Eigenaar of huurder ?

Gebruikersfrequentie

Vaste telefoon?

GSM?

Activiteitsgraad ondervraagde

Ondervraagde VVA ? (verantwoordelijke voor aankoop)

Gezinsgrootte

N I E U W S  5  W I J Z E R



ADVERTENTIE
PANO (DUBBELE PAGINA)

Aflopend

Bladspiegel
330 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
€ 1.995,- 
Vaste  plaats = + 10%

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:
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PUBLIREPORTAGE
PANO (DUBBELE PAGINA)
LINKSE PAGINA REDACTIONEEL
RECHTSE PAGINA ADVERTENTIE

Aflopend

Redactioneel artikel
+/- 360 woorden + 3 foto’s + logo

Advertentie
Bladspiegel
165 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
€ 1.695,- 
+ extra copywriting
(indien zelf geen tekst aangeleverd kan worden)

€    150,-
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ER GELDEN GEEN FREQUENTIE KORTINGEN OP PUBLIREPORTAGES
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ADVERTENTIE
HELE PAGINA

Aflopend

Bladspiegel
165 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
€ 1.295,- 
Vaste  plaats = + 10%

In kader

Zetspiegel
145 mm breed x 215 mm hoog

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:
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PUBLIREPORTAGE
HELE PAGINA

Titel van het
redactioneel artikel

Redactioneel artikel
+/- 360 woorden + 3 foto’s + logo

TARIEF
€ 795,- 
ER GELDEN GEEN FREQUENTIE 
KORTINGEN OP PUBLIREPORTAGES

+ extra copywriting
(indien zelf geen tekst aangeleverd 
 kan worden)

€ 150,-

Intro paragraaf
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ADVERTENTIE
VIERDE PAGINA 

Zetspiegel
145 mm breed x 50 mm hoog

PUBLIREPORTAGE
HELE PAGINA
3/4 PAGINA REDACTIONEEL
1/4 PAGINA ADVERTENTIE

Intro paragraaf

Titel van het
redactioneel artikel

Redactioneel artikel
+/- 260 woorden + 3 foto’s + logo

TARIEF
€ 895,- 
ER GELDEN GEEN FREQUENTIE 
KORTINGEN OP PUBLIREPORTAGES

+ extra copywriting
(indien zelf geen tekst aangeleverd 
 kan worden)

€ 150,-
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ADVERTENTIE
HALVE PAGINA LANDSCAPE

Aflopend

Bladspiegel
165 mm breed x 118mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
€ 695,- 
Vaste  plaats = + 10%

ADVERTENTIE
HALVE PAGINA LANDSCAPE

In kader

Zetspiegel
145 mm breed x 105mm hoog

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:

TARIEF
€ 695,- 
Vaste  plaats = + 10%



ADVERTENTIE
HALVE PAGINA PORTRET

In kader

Zetspiegel
67,5 mm breed x 215 mm hoog

 
 

TARIEF
€ 695,- 
Vaste  plaats = + 10%

Aflopend

Bladspiegel
77,5 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
€ 695,- 
Vaste  plaats = + 10%
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 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:



ADVERTENTIE
VIERDE PAGINA PORTRET

ADVERTENTIE
VIERDE PAGINA LANDSCAPE

Zetspiegel
67,5 mm breed x 103 mm hoog

TARIEF
€ 395,- 

Zetspiegel
145 mm breed x 50 mm hoog

TARIEF
€ 395,- 

ADVERTENTIE
ZESDE PAGINA 
Zetspiegel
67,5 mm breed x 70 mm hoog

TARIEF
€ 245,- 

ADVERTENTIE
DERDE PAGINA 

Zetspiegel
145 mm breed x 70 mm hoog

TARIEF
€ 495,- 

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:

 min 10%
  

 min 15%
  

 min 20%

3 maal 

6 maal

12  maal 

FREQUENTIE KORTING:
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1. Tegenstelbaarheid
 Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk onder partijen werden overeengekomen, wordt de rechtsverhouding tussen partijen  
 m.b.t. het publiceren van advertenties in het magazine Nieuwswijzer geregeld door de volgende algemene voorwaarden waarvan de  
 Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.  Deze aanvaarding impliceert dat de Opdrachtgever  
 integraal verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.  Publicatieopdracht – aanleveren materiaal of zetwerk
 Uiterlijk tien werkdagen voor publicatie bezorgt de opdrachtgever aan Abna digitaal een publicatieopdracht (of een tekstverandering van  
 een reeds gegeven publicatieopdracht),  bestaande uit materiaal of zetwerk.  Later ingezonden materiaal wordt niet verwerkt.   Dit materiaal 
 moet beantwoorden aan bijzondere eisen, (Acrobat, Indesign, Illustrator, Photoshop-Programma’s) (Bestanden; EPS, Tiff - JPG - PDF - PS).   
 Indien niet, dan kunnen de kosten voor scanwerk, zetwerk en vertalingen in rekening gebracht worden.  Het materiaal dient te worden  
 opgesteld in de taal van het blad.  
 Het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal of zetwerk wordt gedurende zes maanden na de laatste plaatsing bewaard.  
 Na deze termijn wordt het niet door de opdrachtgever teruggevraagde materiaal vernietigd. 
 Vergissingen of onvolkomenheden, voortvloeiend uit niet in orde zijnde materiaal kunnen geen aanleiding zijn tot betwisting, weigering  
 van betaling of kosteloze nieuwe inlassing. De advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever,  
 bemiddelaar of adverteerder, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen terzake. Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan  
 degene die het order heeft gegeven.

3. Weigering publicatie
 Abna kan zonder motivering een publicatieopdracht weigeren, schorsen of stopzetten, zelfs wanneer de aangestelden van Abna de  
 opdrachten zonder opmerking hebben aanvaard. Een dergelijke handeling kan geen aanleiding geven tot betaling van de schadevergoeding 
 aan de opdrachtgever.

4. Stopzetting - Schorsing
 Gegeven advertentieopdrachten kunnen slechts worden stopgezet of geschorst indien dit per aangetekend schrijven 60 werkdagen voor 
 de datum van het drukken bij ABNA bvba wordt verzocht. Bij stopzetting of schorsing van de opdracht door de opdrachtgever, zal de  
 opdrachtgever als schadevergoeding 40% van de totale waarde van de overeenkomst dienen te betalen en zullen de kortingen, toegestaan  
 op reeds verschenen advertenties, vervallen en teruggevorderd worden. Eveneens zullen de desgevallend gemaakte kosten van opmaak  
 en materiaal door ABNA bvba door de opdrachtgever terugbetaald moeten worden.

5. Tarieven
 De advertenties worden ingelast tegen de voorwaarden van het geldende tarief op het ogenblik van de inlassing van de advertentie.  
 De tarieven zijn steeds exclusief BTW en milieubijdragen en liggen ter inzage op de zetel van de vennootschap.
 Abna behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik het advertentietarief, de kolombreedte of de meetwijze van de advertentie 
 te veranderen. Abna zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders waarvan de uitvoering contractueel  
 reeds begonnen is. 

6. Betalingsvoorwaarden
 Facturen dienen uiterlijk op de vervaldag te worden betaald, bij gebreke waaraan:
 - is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom of het  
  onbetaalde gedeelte ervan, doch steeds met een minimum van € 75 per factuur;
 - is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar;
 - worden alle openstaande facturen onmiddellijk eisbaar en heeft ABNA bvba het recht de uitvoering van haar lopende verbintenissen op  
  te schorten.
 - Elke betaling wordt eerst toegerekend op desgevallend reeds gemaakte gerechtskosten, vervolgens op vervallen verwijlintresten,  
  vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en als laatst op de hoofdsom.

7. Auteursrechten
 Het auteursrecht als zodanig van creaties, waarmee de uitvoering van de opdracht gepaard gaat, wordt niet overgedragen.  
 Behoudens andersluidende overeenkomst is de opdrachtgever ertoe gehouden om Abna als auteur te vermelden bij elke reproductie of  
 toepassing van een geleverde creatie. 
 De overdracht van materiële exploitatierechten van elke creatie, waarmee de uitvoering van de opdracht gepaard gaat, is beperkt tot de  
 overdracht van het recht van reproductie van deze creatie, binnen de grenzen van het beoogde doel, functioneel en territoriaal bepaalt.  
 Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst wordt een geleverde creatie geacht voor binnenlands gebruik bestemd te zijn.
 In geval van gebruik van een creatie buiten de grenzen van het beoogde doel door toedoen of nalatigheid van de opdrachtgever heeft  
 Abna recht op een bijkomende vergoeding, tenminste gelijk aan de aanvankelijke prijs van de gegeven opdracht in geval van onrechtmatig  
 binnenlands gebruik, en aan het dubbel van die prijs in geval van onrechtmatig gebruik daarbuiten of in meerdere landen, onverminderd  
 het blijvend recht van Abna om de staking van het onrechtmatig gebruik te vorderen en/of haar hogere schade inclusief winstderving te  
 bewijzen en er vergoeding van te vorderen.

8. Klachten
 Elke klacht dient per e-mail én per aangetekende post binnen acht dagen na publicatie van de advertentie toe te komen op de zetel  
 van Abna.  Met later ingediende klachten wordt geen rekening gehouden. Abna is nooit aansprakelijk voor vergissingen, drukfouten,  
 slechte of onduidelijke weergave van tekst en beeld. De volledige distributie van het blad door Abna is slechts een middelenverbintenis  
 zodat zij nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor het gebeurlijk niet toekomen van het blad. In elk geval is de aansprakelijkheid van  
 Abna beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeraar dekking biedt.

9. Betwisting:
 Enkel de rechtbanken van het territorium waar de maatschappelijke zetel van Abna is gevestigd zijn bevoegd om kennis te nemen van elke  
 vordering betreffende de uitvoering van de overeenkomst en enkel het Belgische recht is van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT ADVERTEREN IN MAGAZINE NIEUWSWIJZER
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ADVERTENTIE
HELE PAGINA - COVER3

Aflopend

Bladspiegel
165 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
COVER 3
€ 1.795,- 



ADVERTENTIE
HELE PAGINA - COVER4

Aflopend

Bladspiegel
165 mm breed x 240 mm hoog

Beeld = 3 mm rondom-rond plus.
Tekst = 5 mm rondom-rond min.

TARIEF
COVER 4
€ 2.495,- 

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW 
en 3% distributietaksen.


