
 
 

't Zwaantje wordt al tientallen jaren maandelijks gratis huis-aan-huis in Landelijk Noord 
verspreid. Daarnaast worden er exemplaren per post verzonden en is er sinds enige jaren 
ook digitaal een 't Zwaantje beschikbaar welke naar een vaste lezersgroep wordt gemaild. 
Totale oplage 1000 stuks. 
Om de kosten voor de uitgifte van 't Zwaantje te beperken zijn er vanaf begin 2013 een 
bijdrage gevraagd voor het plaatsen van een commerciële tekst en het toevoegen van een 
commerciële bijlage aan 't Zwaantje. 
Teksten en bijlagen mailen naar info@centraledorpenraad.nl 
Richtlijnen: 
Korte tekst: € 5,- 
 

Enkele regels voor kleine advertentie voor b.v. openhaard hout te 
koop of oproep schoonmaakster. 
 

Middel tekst: € 10,- 
 

Tekst voor grotere advertentie van max ½ blz voor b.v. cursussen of 
proeverijen. 
 

Lange tekst: € 15,- 
 

Tekst van max. 1 blz voor b.v. cursussen of workshops 
 

Alle teksten worden geplaatst in dezelfde opmaak als de rest van 't Zwaantje, eventueel is 
het gebruik van een logo mogelijk (in zwart/wit). 
Uiteraard hebben vermeldingen van clubs / verenigingen uit Landelijk Noord voorrang op 
advertenties en hoeven zij geen kosten te betalen ! 
 
Advertentie bedrijven: € 15,- 
Kant en klare algemene advertentie  
(b.v. restaurant of loonbedrijf) 
Advertentie in zwart/wit aanleveren, max een halve pagina 
Alleen als er voldoende ruimte is, als vulling dus. 
 
Inleggen bijlage: 
Voor het inleggen van een bijlage moet vooraf overlegd worden met de redactie ! 
Inleggen van losse bijlage/flyer in 't Zwaantje, zonder hulp: € 75,- 
Inleggen van losse bijlage/flyer in 't Zwaantje, mét hulp: € 50,- 
Hulp houdt in: aanwezig zijn bij het vouwen van 't Zwaantje en helpen met vouwen / 
insteken. 
Bijlage moet bijtijds aangeleverd worden bij Centrale Dorpenraad, 1000 stuks. 
Er kan maar één bijlage per editie meegevouwen of ingestoken worden. 
A4: alleen in gewoon papier, wordt meegevouwen met 't Zwaantje, niet gevouwen 
 aanleveren. 
A5: mag van dikker papier, wordt ingestoken. 
Een 't  Zwaantje bestaat meestal uit 3 of 4 A4'tjes die dubbelzijdig geprint zijn, met 5 A4'tjes 
wordt het te moeilijk vouwen (te dik). 
Een bijlage kan alleen meegevouwen worden als 't Zwaantje uit 4 of minder bladen bestaat. 
Het insteken van een A5 heeft geen invloed op het vouwen. 
De kosten zijn exclusief eventueel drukwerk. 
 
De redactie van 't Zwaantje bepaald de hoogte van de te betalen bijdrage. 


