
 

Memo 

Aan : Presidium 

Van : Griffie 

Datum : 13 december 2021 

Registratienummer :  

Onderwerp : Verkiezingspagina’s en verkiezingskrant 

Bijlage(n) : Factsheet verkiezingen Het Kontakt 

 

Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de griffie benaderd door Het Kontakt over het 

maken van een speciale verkiezingskrant of het kopen van verkiezingspagina’s in Het Kontakt zelf. In deze 

memo zetten we de opties voor u uiteen. Op basis hiervan kunt u bepalen of u van een van de opties gebruik wilt 

maken. 

 

Verkiezingspagina’s  

De politieke partijen kunnen advertentieruimte in de krant Het Kontakt kopen. Het Kontakt heeft hier drie 

pakketten voor samengesteld. Hieronder vindt u het overzicht van deze pakketten en de bijbehorende kosten.  

 

Pakket Light Pakket Basis Pakket Premium 

2x¼ adv. pag. (130x194mm)*  

2 weken banner op site  

1x advertorial in krant  

4x¼ adv. Pag. (130x194mm)* 

4 weken banner op site 

2x advertorial in krant 

6x¼ adv.pag. (130x194mm)* 

6 weken banner op site 

3x advertorial in krant 

Prijs: 670,-  Prijs: 1095,- Prijs: 1425,- 

*bij ½ pag. advertenties meerprijs 

pakket 370,- 

*bij ½ pag. advertenties meerprijs 

pakket 495,- 

*bij ½ pag. advertenties meerprijs 

pakket 700,- 

 

Partijen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen direct contact opnemen met Het Kontakt (de griffie heeft hier geen 

bemiddelende rol). Dit kan via info@kontaktmediapartners.nl of 0183 - 583 200.  

 

Verkiezingskrant 

Het is ook mogelijk om als gemeente West Betuwe voor een verkiezingskrant te kiezen. Deze bestaat dan uit 

een voorpagina, een pagina voor elke politieke partij en een pagina met algemene informatie over de 

verkiezingen. Elke politieke partij vult haar pagina zelf in. De deadline voor het invullen van de krant is op 28 

januari 2022. De griffie speelt een ondersteunende rol in dit project. 

 

De verkiezingskrant wordt verspreid in de gemeente in week 10 van 2022 (7 t/m 13 maart). De krant is 

daarnaast ook digitaal te lezen. De kosten voor de krant worden gedeeld door alle partijen. Op de volgende 

pagina vindt u een kostenindicatie voor de verkiezingskrant.  
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Kostenindicatie verkiezingskrant 

 

Ontwerpkosten: 

Concept ontwikkeling: € 290,00  

+ 

16 pagina's á € 95,00 per pagina: € 1.520,00 excl. BTW 

20 pagina's á € 95,00 per pagina: € 1.900,00 excl. BTW 

24 pagina's á € 95,00 per pagina: € 2.280,00 excl. BTW 

 

Drukkosten: 

22.000 Tabloid kranten (289 x 415mm) 

70 grams houtvrij offset wit 

16 pagina's: € 3.550,00 excl. BTW 

20 pagina's: € 4.175,00 excl. BTW 

24 pagina's: € 4.750,00 excl. BTW 

 

Verspreiding: 

22.000 kranten verspreiden  

16 pagina's: € 850,00 excl. BTW 

20 pagina's: € 990,00 excl. BTW 

24 pagina's: € 1.100,00 excl. BTW 

 

Let op! Door sterk stijgende energie- en grondstofkosten staat de papierprijs enorm onder druk. 

Het papier zal de komende maanden duurder worden. Deze aanbieding is gebaseerd op de huidige geldende 

papierprijs en kan dus aangepast worden in 2022. 

 


