
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ballum, november 2016. 

 
Ls, 
 
Het vakantieblad ‘De Amelander’ is een fullcolor periodiek die 11 maal per jaar verschijnt. Het 
lezerspubliek is zowel de toerist die Ameland bezoekt als de bewoners van Ameland. Het blad wordt 
gratis huis-aan-huis bezorgd op Ameland. De jaaroplage is 36.000 exemplaren. De oplage per editie is 
afhankelijk van de maand waarin het nummer uitkomt.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat het blad met veel plezier wordt gelezen en dat het gemiddelde aantal 
lezers per blad vier is. Oudere exemplaren van het blad worden bewaard en veelal achtergelaten in de 
verblijfsaccommodaties en of meegenomen naar huis. 
 
Verder is gebleken dat de lezers de mix aan verhalen een uitnodiging vinden om het blad te lezen. 
Daarnaast gebruiken zij het blad als naslagwerk voor het zoeken van telefoonnummers van bedrijven, 
het raadplegen van de agenda voor het bekijken van evenementen of het controleren van de 
watertijden.  
 

Advertentietarieven ‘De Amelander’ 2017 
 
Formaat 11 maal plaatsen 9 maal plaatsen Losse Plaatsingen 

 Prijs per plaatsing Prijs per plaatsing Prijs per plaatsing 

    
Hele pagina € 480,- € 532,- € 532,- 

Halve pagina € 240,- € 266,- € 266,- 

Kwart pagina € 120,- € 133,- € 133,- 

Achtste pagina €   60,- €  67,- €  67,- 
 
Adverteerders van de Amelander worden op de website www.deamelander.nl kostenloos 
doorgelinkt naar hun eigen website.  
 
Technische informatie: 
De Amelander wordt in fullcolor gedrukt. Wij maken uitsluitend gebruik van hoge resolutie fotomateriaal 
en hoge resolutie advertentiemateriaal.  
 
Aanleveren advertenties: 
Advertentiepagina’s kunnen digitaal worden aangeleverd in PDF, of J-Peg. Resolutie: minimaal 300 DPI.  
 
Advertentieformaten: 
Hele pagina:  270 (b) mm x 400 (h) mm 
Halve pagina liggend: 197 (h) mm x 270 (b) mm 
Halve pagina staand: 135 (b) mm x 400 (h) mm 
 
Kwart pagina liggend: 100 (h) mm x 270 (b) mm 
Kwart pagina staand: 135 (b) mm x 200 (h) mm 
Achtste pagina:  135 (b) mm x 100 (h) mm 
 
Advertentiepagina’s: 6 kolommen, 45 mm breed, 400 mm hoog 
Redactiepagina’s: 5 kolommen, 50 mm breed, 400 mm hoog 
 
 
 

 
V.O.B. De Amelander 
Strandweg 1 
9162 EV Ballum Ameland 
Tel. 0519-555100 
M. 0622485795 
k.touwen@deamelander.nl 
www.deamelander.nl 
K.v.K. 01013799 
BTW nr NL 8111.56.709.B.01 
 

http://www.deamelander.nl/


Verspreiding: 
Gratis bij alle woonhuizen op Ameland die permanent worden bewoond. 
Losse verkoop: Wachtruimte Holwerd, aan boord van de schepen van Wagenborg Passagiersdiensten 
BV, VVV Nes en Hollum, Warenhuis van den Brink, Jumgo Nes, Camping Duinoord, Ameland State, 
Camping Kiekduun, Vakantiepark Klein Vaarwater, Primera Buren, Spar Manje, Camping Roosdunen, 
de Hoge Stoep, Novy Engels en Boomhiemke.  
Abonneebestand: ongeveer 190 niet op Ameland wonende abonnees. 
 
 
Korting: 
Bij automatische incasso twee weken na uitkomst van het blad: 1% op het faktuurbedrag. 
Burokorting: in overleg. 
 
 

 

 


