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Adverteren in de nieuwe rubriek beleggen
Iedere vrijdag in het NRC Handelsblad verschijnt in de rubriek NRC beleggen 
informatie over beleggingsmogelijkheden.

Juist in deze tijden waarin spaargeld weinig opbrengt staan lezers open voor 
informatie.

Lezers gebruiken hun eigen krant primair voor het vergaren van hoogwaardige 
en onafhankelijke informatie. Het katern Economie is dan ook een dagelijks 
update over inzichten in “werk & geld” en wat dat kan betekenen voor onze 
lezers. Ook de beursweek in één oogopslag is een vast gewaardeerd onderdeel. 
 
Laat onze lezer kennismaken met uw beleggingsmogelijkheden.

NRC Beleggen



Feiten en cijfers
NRC bereikt iedere vrijdag 379.000 Nederlanders en biedt het meest selectieve 
bereik onder hoogopgeleide, kapitaalkrachtige Nederlanders die de tijd nemen 
voor onze content. De betalende NRC-lezer is betrokken en verbindt zich 
minimaal één jaar aan NRC. Voor deze lezers zoeken wij vertrouwde adressen 
op het niveau dat onze lezers kunnen waarderen en van wie u zeker kunt zijn dat 
zij de interesse en het geld hebben voor uw producten.

Wat bieden wij u:
• 379.000 kapitaalkrachtige dagbladlezers per uitgave.
• De beste krant van Nederland, dus het juiste umfeld.
• Bijzondere rubriek om uw beleggingsmogelijkheden onder de aandacht  

te brengen van deze lezers.
• Mogelijkheid om u wekelijks te profileren.



Feiten en cijfers



Advertentie
Formaten 
Formaat 1: 100 mm br  x 35 mm hg
Formaat 2: 100 mm br  x  70 mm hg
Formaat 3: 100 mm br  x  100 mm hg

Tarieven 
Formaat 1:  € 595
Formaat 2:  € 955
Formaat 3:  € 1.090

Advertentietarief (excl. 21% b.t.w.) per plaatsing

BELEGGEN

Optimix: De brug 
tussen u en het beheer 
van uw vermogen

Bij Optimix Vermogensbeheer delen wij 
sinds 1983 onze ideeën met onze cliënten 
én stappen ook zelf in. Uniek, 
maar vooral uw beste garantie.

Gespreid beleggen in 
sterke mkb-sectoren.
Door middel van de uitgifte van Fixed 
Income participaties bieden wij onze 
klanten de mogelijkheid om gespreid 
te beleggen in een geselecteerde MKB-
portefeuille.

Naast de mogelijkheid om te investeren 
in Fixed Income participaties bieden 
wij onze bestaande relaties de moge-
lijkheid om ook direct mee te investe-
ren in door NMP geselecteerde MKB-
ondernemingen (Co-investeren).

www.mkbpartmij.n

BEHEERDER VAN 
WONINGFONDSEN
Bouwen aan uw vermogen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
www.clbeheer.nl | T. 085 – 007 25 00

Waarom beleggen in onze obligaties
Bij Dutch Clean Tech belegt u in duurzame obli-
gaties. Daarmee draagt u bij aan een betere 
wereld en tegelijkertijd laat u uw vermogen 
renderen. Obligaties kennen een vaste rente 
en daardoor heeft u een helder beeld van de 
opbrengsten van uw belegging. Naast het aan-
trekkelijke rendement, kent de obligatielening 
een dekkingsgraad die jaarlijks oploopt door 
de toenemende waarde van de onderneming.
www.dutchcleantech.nl

LET OP! U KUNT SNEL VEEL WINST BOEKEN MAAR NET ZO SNEL VEEL VERLIES LIJDEN. 
NRC MEDIA EN ZADKINE MEDIA ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK.
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