HUIZEN

Mediakit 2021

NRC huizen
NRC huizen is speciaal ontwikkeld voor zowel particuliere als zakelijke
adverteerders binnen de branche onroerend goed. Het biedt de mogelijkheid
om onroerend goed onder de aandacht te brengen bij NRC-lezers. Wilt u zelf
uw huis verkopen of wilt u als makelaar een object op de markt brengen? De
NRC huizenrubriek verschijnt elke zaterdag in NRC Weekend. Wij helpen u
om op eenvoudige wijze de advertentie(s) op te geven. Uw advertentie wordt
vervolgens geplaatst op een stijlvol opgemaakte full colour pagina in NRC
Weekend.

Lezersprofiel
NRC staat voor unieke en onderscheidende kwaliteitsjournalistiek en met deze
journalistiek bereiken we zowel met papier als digitaal een hoogopgeleide en
kapitaalkrachtige doelgroep.
NRC-lezers betalen voor onze kwaliteitsjournalistiek en daardoor zijn ze zeer
betrokken. De NRC-lezer wil niet alleen het wie, wat, waar en wanneer weten,
maar vooral het waarom. NRC licht tegels op.
Print lezer		
Online lezer		

1,4 miljoen per maand
41,5 miljoen per maand

Bereik
Maandag t/m vrijdag
Bereik zaterdag: 		

379.000 lezers per uitgave
594.000 lezers per uitgave

Impressie
makelaars & rentmeesters

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Westerhorn 33, 9761 VN Eelde
Landelijk wonen en toch nabij het dorp in Noord-Drenthe
l
l
l

vrijstaande woonboerderij met 2 bijgebouwtjes l op ruime kavel van 3.940 m2
aan de rand van Eelde en mooi vrij gelegen l geheel te renoveren naar eigen smaak
inschrijving sluit op woensdag 26 mei om 12.00 uur

richtprijs inschrijving vanaf € 595.000 kosten koper
Voor informatie, uitgebreide brochure, bezichtigingen en inschrijving: Agrivesta Houtman,
De heer H.J. Houtman, telefoon 06 - 532 95 975, houtman@agrivesta.nl

Opening
zomer 2021!

Bezoek de
Open Dagen
✓ Traditioneel gebouwde vakantiehoeves

Geniet nog dit jaar van uw eigen
vakantiehoeve in Brabant.

✓ Gevarieerd aanbod aan types en luxe opties
✓ Alles tot in detail geregeld, van verhuur tot beheer
✓ Vast en gegarandeerd rendement mogelijk

Interesse? Bezoek onze website voor aanvullende informatie en openingstijden!

✓ Professionele verhuurpartner: Roompot Vakanties

Tip : bezoek de modelwoningen op afspraak!

Prijzen vanaf € 227.600,- v.o.n. ex BTW

T +31 (0) 493 745 467 | parkdeheihorsten.nl

Uw DRoomwoNINg boUwEN AAN oPEN vAARwATER
oP DE gRooTSTE KAvELS IN NEDERLAND?

EIND
mEI IN
vERkoop

ÉCHTE PARELS,
UNIEK
IN NEDERLAND!
tot 3500 m2 groot

Blitsaerd is een nieuw woongebied in de Friese natuur
bij Leeuwarden, speciaal ontwikkeld voor het hoogste
marktsegment in de woningbouw. Schrijf u nu in!

058 - 233 7 333
nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl
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Formaten
1/8 pagina 		131 mm br x

85 mm hg

1/4 pagina 		266 mm br x

85 mm hg

1/2 pagina 		266 mm br x 174 mm hg
1/1 pagina 		266 mm br x 352 mm hg

Tarieven
1/8 pagina

€

874

1/4 pagina

€ 1.420

1/2 pagina

€ 2.833

1/1 pagina

€ 5.681

Advertentietarief (excl. 21% b.t.w.) per plaatsing
Opmaak is volgens vast stramien

Contact
Zadkine Media B.V.
Plein Eendragt 11b
3111 AR Schiedam
tel: 010 - 43 69 124
Email: info@zadkinemedia.nl
www.zadkinemedia.nl
www.bijzonderezaken.nl
Aanleveren advertentiemateriaal
kranten@zadkinemedia.nl

