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Kanalen 

Adverteren 

Tarieven en voorwaarden voor adverteren via de radio 

 

Adverteren bij Omroep NOOS 
 

Stichting Omroep Noord Oost Overijssel (NOOS) is dé lokale omroep voor de gemeente Hardenberg. 

Dagelijks voorziet Omroep NOOS de ca. 60.000 inwoners van de gemeente Hardenberg van informatie 

en media gericht op onder meer informatie, cultuur, educatie, politiek en entertainment. 
 

 
Omroep NOOS zet in op een breed bereik via verschillende kanalen. Zo is de omroep te volgen via de 

radio via frequentie 107.2 FM of online via www.omroepnoos.nl, via de website, sociale media kanalen 

en de kabelkrant. Via al deze kanalen bereikt Omroep NOOS een brede en gevarieerde doelgroep, 

waarbij de focus ligt op het lokale nieuws, informatie en entertainment. 

 

 
Omroep NOOS biedt bedrijven, instellingen en andere organisaties in of rond de gemeente Hardenberg 

de mogelijkheid om via haar kanalen te adverteren. Dit biedt adverteerders de mogelijkheid om hun 

naamsbekendheid te vergroten en specifieke acties of promoties onder de aandacht te brengen. Door 

het gevarieerde media-aanbod van Omroep NOOS kan hiermee de toegang tot een breed publiek 

worden geboden. 
 

 
Voor adverteren op de radio gelden de volgende voorwaarden en tarieven: 

 

- Een reclamespotje duurt maximaal 30 seconden 

- Reclamespotjes zijn dagelijks tussen 08:00 en 22:00 te horen, met een maximum van 5 keer 

per dag 

- Tijdens religieuze programma’s worden geen reclamespotjes uitgezonden 

- Tarieven (excl. BTW en productie): 
 

o 1 week (totaal 35 uitzendingen): € 40,- 
o 2 weken (totaal 70 uitzendingen): € 80,- 
o 4 weken (totaal 140 uitzendingen): € 140,- 
o 3 maanden (totaal 420 uitzendingen): € 400,- 
o Half jaar (totaal 840 uitzendingen): € 600,- 
o Jaar (totaal 1.680 uitzendingen): € 1000,- 
o Programmasponsoring 1 jaar: € 450,- 
o Tijdsponsor (voor aanvang nieuws) 1 jaar: € 1.500,-
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Tarieven en voorwaarden voor adverteren via internet 

Tarieven en voorwaarden voor adverteren via de kabelkrant 

 

 
 

Reclamespotjes kunt u via Omroep NOOS laten realiseren. Omroep NOOS werkt hiervoor samen met 

een professioneel bureau. Hiervoor worden de volgende kosten gerekend: 
 

- Gesproken commercial met huisstem, inclusief tekst redigeren en productie 

€ 125,- excl. BTW 

- Gesproken commercial met A-stem, inclusief tekst redigeren en productie 

€ 175,- excl. BTW 

- Gezongen commercial of productie op andere wijze 

Tarief op aanvraag 

Reclamespotjes kunt u ook zelf kant-en-klaar aanleveren via redactie@omroepnoos.nl. In dat geval 

toetst Omroep NOOS uw reclamespotje op de gewenste kwaliteit. Indien de kwaliteit niet voldoende 

wordt geacht, dan kan Omroep NOOS uw reclamespotje afwijzen. 

 

 

Advertenties kunt kant-en-klaar aanleveren. Omroep NOOS toetst dan uw advertentie op de gewenste 

kwaliteit. Indien de kwaliteit niet voldoende wordt geacht, dan kan Omroep NOOS uw advertentie 

afwijzen. Via de website van Omroep NOOS kunt u op de volgende manieren adverteren: 

 
Type advertentie Per week Per maand Per jaar 
Grote banner op homepagina (staand) € 30,- € 90,- € 900,- 
Kleine banner op homepagina (liggend) € 10,- € 30,- € 300,- 
Kleine banner bij nieuwsbericht € 6,- € 18,- n.v.t. 
Advertorial (tekstbericht, max. 300 woorden) € 20,- € 60,- n.v.t. 

 
Aanleveren via redactie@omroepnoos.nl. De genoemde tarieven zijn van toepassing wanneer 
advertenties kant-en-klaar worden aangeleverd. Voor een meerprijs (nader te bepalen afhankelijk van 
de situatie) kan Omroep NOOS u geheel of gedeeltelijk ondersteunen in het ontwikkelen van uw 
advertentie. 

 

 

U kunt adverteren via de kabelkrant. Hiervoor gelden de volgende tarieven en voorwaarden: 

 
Tijdsperiode Aantal vertoningen Prijs totaal Prijs per vertoning 
1 dag 100 € 30 € 0,30 
2 dagen 200 € 50 € 0,25 
3 dagen 300 € 60 € 0,20 
4 dagen 400 € 70 € 0,18 
5 dagen 500 € 80 € 0,16 
6 dagen 600 € 90 € 0,15 
7 dagen 700 € 100 € 0,14 

Aanleveren van spotjes voor de radio 
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Specificaties en zelf aanleveren van advertenties via de kabelkrant 

Hulp bij ontwikkelen van een advertentie 

Contact en meer informatie 

2 weken 1.400 € 175 € 0,13 
3 weken 2.100 € 250 € 0,12 
4 weken 2.800 € 300 € 0,11 

2 maanden 5.600 € 500 € 0,09 

3 maanden 8.400 € 750 € 0,09 
4 maanden 11.200 € 1.000 € 0,09 
5 maanden 14.000 € 1.250 € 0,09 
6 maanden 16.800 € 1.500 € 0,09 

1 jaar 33.600 € 2.500 € 0,07 

 

 

Advertenties kunt kant-en-klaar aanleveren. Omroep NOOS toetst dan uw advertentie op de gewenste 

kwaliteit. Indien de kwaliteit niet voldoende wordt geacht, dan kan Omroep NOOS uw advertentie 

afwijzen. Hieronder treft u de specificaties indien u zelf een advertentie aanlevert: 
 

- Formaat: 1920 pixels breed en 1080 pixels hoog 

- Lengte: 1 advertentie duurt maximaal 30 seconden, bij meerdere pagina’s wordt dit 

gelijkmatig verdeeld (bijv. 2 pagina’s = 2 x 15 seconden, 3 pagina’s = 3 x 10 seconden enz.) 

- Frequentie: de totale lengte van de kabelkrant duurt ca. 10 tot 15 minuten. Uw advertentie 

draait dus 4 of 5 keer per uur, wat gelijk staat aan 96 tot 120 keer per dag. 

- Bestandsformaat: foto-bestand of jpg-bestand 

- Aanleveren: kabelkrant@omroepnoos.nl, onder vermelding van de gewenste draaidag(en) 

 

 
Omroep NOOS kan u ook ondersteunen bij het ontwikkelen van uw advertentie. In dat geval worden, 

naast de kosten voor het adverteren, ook kosten in rekening gebracht voor het produceren van een 

advertentie. Omroep NOOS hanteert hierbij de volgende tarieven: 
 

- Ontwerpen, redigeren tekst en productie 1 advertentie(-pagina) 

€ 125,- excl. BTW 

- Ontwerpen, redigeren tekst en productie 2 advertentie(-pagina’s) 

€ 175,- excl. BTW 

- Ontwerpen, redigeren tekst en productie 3 advertentie(-pagina’s) 

€ 200,- excl. BTW 

- Andere vormen of aantallen 

Tarief op aanvraag 
 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst over het adverteren bij Omroep NOOS, dan kunt u 
ons hiervoor bereiken via redactie@omroepnoos.nl. Wij helpen u dan graag op maat verder. 
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