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1. Inleiding 

Erg fijn dat u interesse toont in het reclame maken bij de lokale omroep RTV Katwijk. Al vanaf 1986 
maakt RTV Katwijk succesvol reclame met veel ondernemers uit Katwijk en omgeving. 

Sinds de digitalisering van het kabelsignaal de Nederlandse Kabelleveranciers, heeft RTV Katwijk een 
nog groter bereik in de regio. Ruim 1,2 miljoen mensen kunnen via Ziggo, KPN, Teflfort en overige glas-
vezel maatschappijen de omroep ontvangen in een groot deel van de Duin en bollenstreek. Uw recla-
me rijkt dat ook voor een klein bedrag een groot gebied. 

In dit document vindt u o.a. de tarieven van RTV Katwijk voor de mediums: Televisie, Kabelkrant, Radio 
en Internet.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze reclame afdeling binnen RTV Katwijk via: 
reclame@rtvkatwijk.nl 
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MEDIA BIJ RTV KATWIJK 

Bij RTV Katwijk hebben we verschillende media waarop uw reclame gebracht kan worden. Er zijn 
voordelige reclame combinaties mogelijk. Dit is afhankelijk van de duur van de reclame in maanden. De 
media die RTV Katwijk te bieden heeft zijn hieronder beschreven

Kabelkrant 

RTV Beschikt over een kabelkrant welke gedurende de gehele dag te zien is op het televisiekanaal van 
RTV Katwijk. Er zijn op doordeweekse dagen onderbrekingen op de volgende tijden: 10:00 uur, 16:00 
uur, 21:00 uur, 23:00 uur door de afdeling televisie. De rest van de tijd is het kabelkrant signaal zichtbaar 
met Nieuws, Sport, Politieberichten, Evenementenkalender, Omroep berichten, Weer en uitslagen. tus-
sen deze onderwerpen door is er reclame te zien bij RTV Katwijk. Op zondag zendt RTV Katwijk geen 
reclame uit.

Mogelijkheden op Kabelkrant 

Er zijn 2 mogelijkheden welke variëren van prijs op gebied van kabelkrant reclame:
• JPEG afbeelding aanlevering (1280x720 pixels)
• SWF bestand aanlevering (1280x720 pixels)

De verschillen in deze media vorm zijn de mogelijkheid tot beweging. De JPEG afbeelding kunt u aan-
leveren aan onze reclame afdeling. Deze zullen er zorg voor dragen dat uw reclame afbeelding tussen 
de programmering door loopt. De duur (in seconden) waarop uw reclame zichtbaar is, is landaard 12 
seconden. Deze duur kunt u overleggen met onze accountant van RTV Katwijk. Tevens is het mogelijk 
om meerdere afbeeldingen te laten zien binnen deze tijdsduur. Bijv.  4 seconden: afbeelding 1, 4 secon-
den afbeelding2 , 4 seconden afbeelding 3. 

De SWF aanlevering is anders verwerkt. Deze zorgt ervoor dat u uw reclame zelf een bewegende 
vorm kan laten aannemen. U kunt zelf een SWF aanleveren aan onze afdeling. RTV Katwijk stelt wel 
voorwaarden aan de aanlevering. Het betreft een kabelkrant uitzending, wat betekent dat het er niet 
uit mag zien als een televisie reclame. Veel beweging in de SWF zorgt voor veel data in het bestand. Te 
grote bestanden kan onze kabelkrant niet verwerken.  Voor meer informatie kunt contact opnemen 
met uw accountant. 

Under en overscan berekeningen 

Rtv Katwijk zendt uw reclame uit, zoals deze door u is aangeboden. Echter spelen er bij het vertonen 
van reclames op tv under en overscan een belangrijke rol. Op nieuwe televisies zal uw reclame in de 
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meeste gevallen goed te zien zijn. Echter speelt er in de tv wereld sinds in de invoering een marge in 
de buitenranden.  Oude 4:3 beeldschermen maken zelf zwarte 16:9 (breedbeeld) lijnen. Daarin kan het 
o.a. Zijn dat een deel van uw reclame buiten beeld kan vallen. Ook kan het zijn dat wat oudere analoge 
televisies het beeld automatisch iets vergroten. Dit is in de meeste gevallen ook voor televisie omroe-
pen een probleem.  Er is een marge berekent door de instanties om te zorgen dat uw reclame goed in 
beeld komt. Een belangrijk aspect om te onthouden:
• Plaats nooit belangrijke informatie in de randen van de reclame
• Gebruik nooit fel rood (oudere televisie toestellen kunnen deze kleur slecht verwerken)
• Probeer belangrijke informatie in het midden te vermelden

Hieronder vindt u een afbeelding waarin de marges zijn aangegeven waarop uw reclame te zien is op 
oudere televisies. Het rode vlak is een gevarenzone, alles wat hier in staat kan wegvallen op tv. De 
oranje zone is redelijk veilig maar is een tussengebied. In het groene gedeelte bent u zeker dat deze 
informatie op alle televisies te bekijken is.
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Internet 

RTV Katwijk heeft op internet ruim 45.000 bezoekers per maand. Deze bezoekers hebben allen een 
eigen weg waarop ze de website bezoeken: 
• Via een Facebook bericht
• Via Twitter
• Via RSS
• Via links op andere websites
• Via uitzending gemist links
• Directe vorm (www.rtvkatwijk.nl)

Een overzicht van verkeersstroken ziet u hieronder:
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Mogelijkheden voor Internet Reclame 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het maken van reclame op internet:
• Homepage
• Berichtenpagina Sidebar (vierkant / rechthoekig)
• Berichtenpagina footer bericht (langwerpig)
• Primetime pagina’s  (live Radio / Live TV pagina’s)
• Categorie pagina’s (Nieuws / Sport / televisie / Radio / Teletekst)

De vormen waarop u reclame kunt aanleveren zijn als volgt:
• JPEG/JPG
• PNG
• SWF
• GIF
• MP4

De reclame zal geschaald worden aan de hand van de afmetingen. Zo komt deze passend op de web-
site en via de mobiele app van RTV Katwijk. Aan de hang van uw aanlevering kunnen we de website 
hierop aanpassen. 

Televisie Reclame 

Rtv Katwijk zendt op gezette tijden Televisie uitzendingen uit. Daarin zitten bij elke uitzending 2 recla-
meblokken verwerkt. Hier kunt u ingevoegd worden met uw reclame boodschap. De tarieven voor 
Reclame voor TV zijn verschillend. Deze kunt u terugvinden in het tarieven tabel in dit document. 
Er zijn 2 mogelijkheden waarop u reclame op TV Kunt maken bij RTV Katwijk:
• Zelf een gemaakte spot aanleveren 
• Rtv Katwijk een een spot voor u laten maken 

Indien u zelf een sport bij RTV Katwijk aanlevert, zijn er de volgende voorwaarden aan verbonden:
• Spot dient van HD kwaliteit te zijn: 1920x1280 pixels
• De spot dient in het volende formaat te worden aangeleverd: MPEG-2 (h.264)
• De spot dient niet interlaced ( 1080i ) te zijn maar in Progressive Form (1080P)

Programma sponsoring  

Programmasponsoring: voor en na de televisie-uitzending van een vast programma,
5 seconden in beeld: Logo + naam, ondersteund door voice-over “Dit programma is mede mogelijk 
gemaakt door…”.
Deze sponsoring loopt minimaal per 26 weken.
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Evenement sponsoring  
 
Programmasponsoring door voor en na de televisie-uitzending van een programma,
5 seconden in beeld: Logo + naam, ondersteund door voice-over “Dit programma wordt/werd mede 
mogelijk gemaakt door…”.
Duur: Per evenement
Maximaal 3 sponsors per evenement.
 
Voorbeelden evenementen: Bloemencorso, live voetbalwedstrijden, sport kampioenhuldigingen, Oran-
jeRock, Concerten, Sinterklaasintocht, Visserijweek, Koningsdag, Feestweek Rijnsburg, Paardenmarkt, 
Najaarsfeesten, etc.

Reclame op Radio 

RTV Katwijk zendt 24/7 per dag radio uit. Dit signaal is te horen in de ether op 106.8 FM, op de kabel 
bij Ziggo en KPN, maar ook via onze live radio op de website.  Daarnaast zal het radio signaal te horen 
zijn op ons kabelkrant signaal tijdens de kabelkrant uitzendingen. 

Er zijn bij RTV Katwijk 2 mogelijkheden voor reclame maken:
• Regulier
• Prime-time

Een reguliere reclame spot van RTV Katwijk zal om de 4 uur worden uitgezonden, 6 dagen per week 
(op zondag is er geen reclame). Een spot duurt maximaal 20 of 40 seconden lang. Er zijn uitzonderin-
gen mogelijk. U kunt voor langere reclame spots contact opnamen met uw accountant. 

Onze prime-time tijden zijn tijdens sport uitzendingen. Hier zal uw spot te horen zijn tijdens de sport 
uitzendblokken.  Deze uitzendingen worden erg goed beluistert. 

De Productiekosten voor een radiospot variëren en starten bij 25 euro per spot.
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Standaard Tarieven 

Wist u dat  er steeds meer mensen de kracht van reclame op de lokale omroep ontdekken? Het is 
nergens zo goedkoop en efficiënt als bij de lokale omroep uw product te laten promoten. Via beeld en 
geluid komt de boodschap bij de kijker en luisteraar op een krachtige manier binnen en dat zes dagen 
per week. U kunt niet alleen op radio adverteren, maar ook op kabelkrant of via het internet. RTV 
Katwijk biedt u 20% korting op onderstaande tarieven als u een combinatie van kabelkrant, internet of 
radio afneemt.

Tarief radioreclame: 

• Reclameblok om de vier uur en 6 dagen per week
• Spot van 20 seconden; voor 1 maand € 125,-. Per kwartaal € 275,- en per jaar € 1000
• Spot van 40 seconden; voor 1 maand € 175,-. Per kwartaal € 350,- en per jaar € 1250
 

Tarief kabelkrant: 

• De kabelkrant wordt alleen ’s avonds onderbroken door tv-uitzendingen.
• Uw spotjes komen ongeveer 24 keer per dag voorbij. Tijdsduur in beeld, per keer,  is al vanaf 7 se-

conden mogelijk (foto of logo). De standaardreclame heeft een tijdsduur van 13 seconden en bestaat 
uit verschillende pagina’s.

• U betaalt voor 7 seconden per maand € 100,-. Per kwartaal € 200,-  en per jaar € 600,-
• Voor 13 seconden betaalt u per maand € 175,-. Per kwartaal € 375,- en per jaar € 1100,-

Tarief internet: 

• Voor een banner met een link naar uw eigen site kost per kwartaal € 150,-
 
De productiekosten voor het maken van de reclamespot zijn vanaf € 25,-. Wij hebben ruime ervaring 
met het produceren van reclamespotjes en uiteraard maken we alles in goed overleg met u. 

Tarief Televisie reclame 

De basis voor televisie reclame spot is 30 seconden lang. 
Middag en Avond – 12x per week :  € 120,00
Ochtend en avond – 12x per week: € 130,00
Ochtend en middag – 12x per week: € 120,00
Ochtend, middag en avond – 18x per week: € 160,00
Afwijkingen zijn ook mogelijk in overleg. Commercial lengte wordt prorata berekend. Informatie vindt u 
in het document uitgebreide informatie 

 9



 
Tarief Radio reclame 

o Reclameblok om de vier uur en 6 dagen per week
o Spot van 20 seconden; voor 1 maand € 125,-. Per kwartaal € 275,- en per jaar € 1000
o Spot van 40 seconden; voor 1 maand € 175,-. Per kwartaal € 350,- en per jaar € 1250,-

Nieuwsgierig geworden? In een persoonlijk gesprek laten wij graag zien hoe we de mogelijkheden van 
RTV Katwijk in kunnen zetten voor het vergroten van uw naamsbekendheid. Mail dan naar 
reclame@rtvkatwijk.nl 
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