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NRC staat voor unieke en onderscheidende kwaliteitsjournalistiek en met deze 
journalistiek bereiken we zowel met papier als digitaal een hoogopgeleide en 
kapitaal krachtige doelgroep. De NRC-lezer is hoogopgeleid en kapitaalkrachtig 
en bevindt zich bovengemiddeld vaak in sociale klasse AB1. NRC heeft het 
hoogste selectieve bereik in AB1.

Met ‘NRC Bijzondere zaken’ biedt Zadkine Media u de mogelijkheid om via 
gerubriceerde advertenties doordeweeks én in het weekend te adverteren en 
hiermee bereikt u hoogopgeleide en kapitaalkrachtige lezers.

NRC



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  1.101.000 per maand
Online lezer  3.394.000 per maand

Bereik
Doordeweeks  304.000 lezers per uitgave
Vrijdag   329.000 lezers per uitgave
Weekend:   568.000 lezers per uitgave



Impressie

Relatiebemiddeling

VANSLOBBEDATING.NL        +31 (0)6 5397 54 26

PartnerSelect, op naar een nieuwe relatie!
25 JAAR ervaring in één op één bemiddeling op niveau. 

Doe de gratis kansanalyse op www.pselect.nl of 
bel 088-1997000 voor de mogelijkheden. 30 locaties, 

lid BVSK, erkend SinglesKeurmerk en Geschillencommissie.

hoger opgeleid en single? | just2match.com 

Partner search voor 
financieel onafhankelijke

singles.

www.alexiarobbemont.nl
mail@alexiarobbemont.nl

+316 3053 3453

Partner search voor 
financieel onafhankelijke

singles.

www.alexiarobbemont.nl
mail@alexiarobbemont.nl

+316 3053 3453

‘Partner search voor 
fi nancieel onafhankelijke 

singles.’

www.alexiarobbemont.nl
mail@alexiarobbemont.nl

+316 3053 3453
PERSONAL MATCHMAKER

ZOEKT VOOR DE SINGLE MAN
Zijn gelijkwaardige match in de liefde ❣ 

www.matchthespirit.com
+31 6 2181 6434

Exclusieve matchmaking voor 
ondernemende en ontwikkelde singles
WWW.DTNG.NL  - 035 - 2063018

BENT U KLAAR VOOR DE WARE LIEFDE?
Bel: 088-0221900 (alle regio’s)

De hoogste slagingskans met persoonlijke bemiddeling
www.relatie.nl

DURF TE ZOEKEN, LIEFHEBBEN IS LEVEN.
Voor een vrijblijvend, kosteloos informatief gesprek:

024-6419018 WWW.HELLASMEETS.NL

Wilt u ook adverteren?

www.ZADKINEMEDIA.nl

Geef je oproep op vóór 

de deadline van de 

desbetreffende editie op!

Vrouw zoekt Man

VANSLOBBEDATING.NL        +31 (0)6 5397 54 26NATUURLIEFHEBSTER
Mijn cliënte (65) is een slanke, sportieve en intelligente vrouw. 
Weduwe sinds 8 jaar na een lang en gelukkig huwelijk. Heeft 
langdurig in verschillende Europese landen gewoond.  Nu weer 
terug in Nederland waar ze comfortabel en tevreden buiten 
woont. Ze heeft een zoon en een dochter en vier fantastische 
kleinkinderen Ze is erg actief, geïnteresseerd in de wereld om 
haar heen. Hechte kleine vriendenkring. Gaat soms even naar 
een stad maar is meer een buitenmens. Ze geniet van haar tuin 
en de stilte daarin. 

Enige kernwoorden: positief, brede interesse in vele muziek-
vormen. Milieubewust. Gaat regelmatig naar haar eigen huis in 
het buitenland. Geen watersport. 

Wat voor man past bij haar: zelfstandig, rustig, eigen mening 
zonder daarin dominant te zijn, handig, net als zij sportief en te
porren voor een spontane actie. Fijn als hij ook golft en misschien
skiet maar geen must. Verwerkt verleden. Financieel onafhankelijk. 
Geen stadsmens. Wellicht maken ze samen een van haar 
wensreizen naar Australië of Nieuw-Zeeland. Niets moet.

Lees het volledige uitgebreide profiel met meer informatie 
op vanslobbedating.nl Reageer vertrouwelijk en kosteloos 
via het profiel of bel +31 6 53975426, ook in het weekend.

Hoogopgeleide elegante slanke vrouw die meerdere grote 
bedrijven heeft mogen leiden in de zakenwereld onder andere de 
farmaceutische en papierindustrie. Heeft goed sociaal leven, houdt 
van bridgen, bezoek aan museum, theater, Concertgebouw en 
eventueel golf. Heeft grote liefde voor de natuur en wandelt graag. Is 
financieel onafhankelijk en woont vrijstaand in mooie omgeving. Zoekt
academisch opgeleide goed uitziende slanke heer om eventueel de
weekenden samen door te brengen en te genieten van musea, theater,
bezoek aan Concertgebouw, culturele en muzikale reizen leeftijd 
tussen 78 en 83 jaar regio midden Nederland. Br.o.nr. 09122021

VO O R  S I N G L E S  D I E  A L L E S  O P  D E 
R I T  H E B B E N , 

B E H A LV E  D E  L I E F D E .

+ 3 1  ( 0 ) 6  5 1  4 0  3 6  5 9 
A RT E M I S M ATC H M A K I N G . N L

bemiddelt met verve kunst- en cultuurliefhebbers 50+
Sophie van den Heuvel, 0294-257226 - www.ensemble-relatie.nl

Maak kennis 
met Juliëtte... 
‘If you can make a woman laugh,
you can make her do anything’

―Marilyn Monroe

DPSPartnerSearch.nl Distinguished & discreetdistinguished

Wilt u hier ook volgende week 
adverteren? Ga dan naar:

www.ZADKINEMEDIA.nl

Extra aandacht? Meld je gratis aan!

e-Matching.nl - dating hoger opgeleiden
online daten | speeddaten | persoonlijke coaching

Schrijf gratis in en ontmoet direct singles 
in je eigen leeftijdscategorie en regio
www.e-matching.nl - Durft u het aan?

Dating

EXCLUSIVE MATCHMAKING FOR GLOBAL LEADERS, 
EXPATS AND SUCCESSFUL ENTREPRENEURS

WWW.INFINITYRELATIONS.NL 085 4019689

Consumenten

TE KOOP GEVRAAGD klassieke 
of antieke auto’s ook defect
Venema Antiques & Classic Cars
Rijksweg 17 te Drempt. Geopend 
op afspraak 06-53331279
info@venemaantiques.nl
www.venemaantiques.nl

Wij kopen Antiek Chinees en Japans Porselein
Zoekt u een betrouwbaar adres? 

Bel of mail ons.

Bij ons geen gezeur. Directe betaling

Capel&Capel Antiek Porselein
De Zande 43, 8278 AH Kampen  

038-3636365 - info@capel.nl
WWW.CAPEL.NL

Kunst & Antiek

TOPPRIJS voor uw goud en zilver! T.k. gevr: (oude) gouden 
sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilveren
munten, baartjes zilver en goud, muntverzamelingen etc. Kevelam 
Garderen 0577-461955 lid NVMH.

INKOOP VAN HORLOGES o.a. ROLEX, CARTIER, 
BREITLING, IWC, J.LeCoultre, OMEGA en PATEK 
PHILIPPE. GRAAG OP AFSPRAAK! ~ 020-4221015  

SPIEGELGRACHT JUWELIERS - Beethovenstraat 7, A’dam
WWW.SPIEGELGRACHTJUWELIERS.NL

Tussenbeeksweg 7 | 1971 NA IJmuiden
davidbrownservices007@gmail.com

+31657275093 (Marien van Schie)
www.davidbrownservices.com

DAVID BROWN SERVICES ENGINEERING

David Brown Services, voor onderhoud en restauratie van uw 
Aston Martin DB4, DB5, DB6 en DBS. Op dit moment zijn er bij 
David Brown Services 6 Aston Martin DBS in volledige restauratie. 
Tevens kunt u uw voertuig stallen in onze geconditioneerde omgeving 
met 24/7 camerabewaking.

Vraag & Aanbod

Krullartstraat 9, Centrum Den Bosch  | T. 073 - 614 61 61
www.juwelierpieterjacobs.nl  | info@juwelierpieterjacobs.nl

Inkoop en verkoop juwelen en horloges
o.a. Rolex, Cartier, IWC, Omega ect.

Tevens inkoop goud!

Sinds 1982 gevestigd in s’ Hertogenbosch

BIG BROTHER verliest alle controle over JOU door een 
“BLIK IN HET HIERNAMAALS” en het vervolg hiervan. 

Kosteloos online lezen zie: www.rulof.nl.

Boeken

BijzondereZaken.nl | Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!

T. 06 29 51 00 36     www.dematchmaker.nl

Interesse in een partner search traject? 
Gratis inschrijven in onze database?
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WWW.BIJZONDEREZAKEN.NL

Particuliere & zakelijke advertenties opgeven via : www.zadkinemedia.nl  
De brieven onder nummer kunt u sturen naar:  

Plein Eendragt 11b, 3111 AR Schiedam onder vermelding van br.o.nr.  (nummer advertentie)

Antieke auto’s

Fietsend door mijn leven 
op reis naar Santiago 
de Compostella.

Een boek/avontuur van
Paul de Kanter
2e herziene druk
Prijs € 18,- excl. verzendkosten. 

Te bestellen bij:
Bol.com
Probook.nl/boekwinkel
goofy.dekanter@gmail.com

Fietsend door mijn leven 
op reis naar Santiago 
de Compostella.

Een boek/avontuur van
Paul de Kanter
2
Prijs 

Te bestellen bij:
Bol.com
Probook.nl/boekwinkel
goofy.dekanter@gmail.com

Bergen, Dalen
en Hoogvlaktes
Paul de Kanter

2e herziene druk2e herziene druk

Interieur

54, vr.vr., Ac, 2 tieners (co-ouderschap met ex-vrouw), vriendelijk, 
rustig, liefdevol, stijlvol, werkt met hart & hoofd, zoekt vriende-
lijke, slimme, cultuur minnende vr.vr. voor liefdevolle, betekenis-
volle relatie. Humor, intimiteit, diepgang & lichtheid is belangrijk.  
wieweet2022@hotmail.com

Vrouw zoekt Vrouw

Vrouw zoekt Man

DROOMVROUW Janine 69 jaar (WO)
Warm, intelligent, belangstellend.
Goede gesprekken, natuur, cultuur, samen beleven.
Zoekt leuke man, humor, tussen 65-72 jaar.
Kennismaken? ✆ 0343481132
www.maatwerkmatch.nl/kandidaten
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BijzondereZaken.nl
Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!

        Facebook         Instagram         BijzondereZaken.nl

Interieur

Consumenten

Wilt u ook adverteren?
informeer via:

kranten@zadkinemedia.nl

Koffie

Kunst & Antiek

TE KOOP GEVRAAGD klassieke 
of antieke auto’s ook defect

Venema Antiques & Classic Cars
Rijksweg 17 te Drempt. Geopend 

op afspraak 06-53331279
info@venemaantiques.nl
www.venemaantiques.nl

Kunst & Antiek

KUNST- & ANTIEKVEILING
VENDUEHUIS DICKHAUT MAASTRICHT

Catalogus online: www.veilingmaastricht.nl
Meld u aan en bied mee VIA INTERNET! Kijkdagen & veiling zijn 

van 10 t/m 13 dec: 11.00-17.00 uur Bredestraat 23-23A Maastricht

Relatiebemiddeling

Partner search voor 
financieel onafhankelijke

singles.

www.alexiarobbemont.nl
mail@alexiarobbemont.nl

+316 3053 3453

Partner search voor 
financieel onafhankelijke

singles.

www.alexiarobbemont.nl
mail@alexiarobbemont.nl

+316 3053 3453

‘Partner search voor 
fi nancieel onafhankelijke 

singles.’

www.alexiarobbemont.nl
mail@alexiarobbemont.nl

+316 3053 3453
PERSONAL MATCHMAKER

Contact

WE 
KEEP 
YOU 
GOING

KEEP 
YOU 
GOING

Eindelijk de juiste trapkracht!
Vraag de TrueBike infokit aan 
op truekinetix.com/info

WILT U ADVERTEREN?
Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl



Advertentie zonder vormgeving1   € 54,-
Extra millimeter2    €   5,45

1. De advertentie wordt compact gezet over één kolom (= 37 mm) met een  
minimum van drie regels (ca. 10 mm), in een standaard (7-punts) letter.

2. 1 regel van ± 26 karakters is 3 mm.
3. Uw advertentie met tekst met vormgeving en/of foto/logo, minimaal 10 mm.  

Hier ontvangt u een prijsopgaaf een proefdruk voor.
4. De FC-advertentie wordt kant-en-klaar door u aangeleverd en wordt geplaatst over  

één kolom (= 37 mm) of twee kolommen (= 78 mm). Het tarief is gebaseerd op  
millimeters per kolom.

Bij voorkeursplaatsingen geldt er een toeslag van 30%.

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

Tarieven



Editie maandag Vrijdag voor 10.00 uur
Editie woensdag Maandag voor 14.00 uur
Editie donderdag Dinsdag voor 14.00 uur
Editie vrijdag Woensdag voor 14.00 uur
Editie zaterdag Donderdag voor 12.00 uur

Sluitingstijden



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

Contact


