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NRC Vastgoed 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 vastgoed verkopen of wilt u als makelaar een object op de markt brengen? 
De NRC vastgoedrubriek 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. 

NRC Vastgoed



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 per maand

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



Impressie

✓ Traditioneel gebouwde vakantiehoeves 
✓ Gevarieerd aanbod aan types en luxe opties
✓ Alles tot in detail geregeld, van verhuur tot beheer
✓ Vast en gegarandeerd rendement mogelijk
✓ Professionele verhuurpartner: Roompot

Prijzen vanaf € 227.600,- v.o.n. ex BTW T +31 (0) 493 745 467   |   parkdeheihorsten.nl

Interesse?  Bezoek onze website voor aanvullende informatie en openingstijden!

Nog enkele woningen beschikbaar!

Bezoek Bezoek 
het park

Meld u aan 

voor de open dag 

op za. 25 sept. 

Wij starten met de verkoop van 33 eigentijdse recreatiewoningen op Buitenplaats De Hildenberg in 
Appelscha, Friesland. Het bestaande recreatiepark heeft een 9-holes golfbaan en ligt aan de rand van 
Nationaal Park Drents-Friese Wold.

• 33 nieuwe, eigentijdse recreatiewoningen;
• Ruime kavels in een bosrijke omgeving;
• 2 type woningen met onder anderen een wellness uitvoering;
• 4, 6 en 8 persoons recreatiewoningen;
• Verkoopprijzen vanaf € 276.000,- v.o.n. excl. BTW.

Download de brochure op onze website en plan vrijblijvend een verkoopgesprek in 
voor 22 of 23 oktober: WWW.DEHILDENBERGVERKOOP.NL

VERKOOP VIA M4 VASTGOED | 072-5155844 VERKOOPDAGEN 22 EN 23 OKTOBER

TE KOOP: 
33 NIEUWE RECREATIEWONINGEN

Op De Werf heeft elke woning een prachtig uitzicht op de Vecht, het Muiderslot en de passerende 
boten. Voor de deur ligt een aanlegsteiger voor uw zeilboot of sloep. Elke dag geniet u hier van de 
luxe, de ruimte en de privacy, dicht bij Amsterdam en het Gooi. Op 9 oktober gaat Fase 2 in verkoop. 
U kunt kiezen uit 12 werfhuizen, 13 appartementen en 4 penthouses. Allen voorzien van een 
buitenruimte, 1 of 2 parkeerplekken en een optie tot privé ligplaats voor de deur. 

WONEN ALSOF HET ELKE DAG VAKANTIE IS 

Heeren Makelaars & Nienaber Makelaars, www.dewerfbijdesluisinmuiden.nl

Koopsommen vanaf € 675.000 v.o.n.



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

Formaten

Tarieven
1/8 pagina €    917  
1/4 pagina € 1.512  
1/2 pagina € 3.070
1/1 pagina € 5.894 

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



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


