
Den Haag TV
Den Haag FM

TARIEFKAART

Bereik de actieve Hagenaar én 

Hagenees op Den Haag FM!

De stadsomroep van Den Haag, met Den 

Haag FM, Den Haag TV én de website 

DenHaagFM.nl zijn jong, fris en altijd op 

de hoogte van wat er speelt in Den Haag. 

Als dé zender voor Den Haag en omgeving 

worden de luisteraars, kijkers en online 

bezoekers continu op de hoogte gehouden 

van al het nieuws uit de stad, aangevuld met 

sport, cultuur en entertainment. 

BASISTARIEVEN PER SECONDE

Tijdvak 07.00-19.00 uur  € 1,30 per sec.

Tijdvak 19.00-24.00 uur  € 0,70 per sec. 

Op basis van een 15 seconden durende commercial.

Aantal spots   3 per dag 3 + 2 per avond

Looptijd   15 weken (105 dagen)

brutoprijs    € 8.347,50

pakketprijs  € 4.995,-

Adverteer je voor het eerst bij ons? Dan ontvang je nog 10% 

welkomstkorting en start je jouw campagne al voor € 4.495,50!

Aantal spots   3 per dag + 2 per avond

Looptijd   3 weken (21 dagen)

brutoprijs    € 1.669,50

pakketprijs  € 995,-

Adverteer je voor het eerst bij ons? Dan ontvang je nog 10% 

welkomstkorting en start je jouw campagne al voor € 895,50!

Overige kortingen en informatie over de productie van je 

commercial vind je op de achterzijde van deze tariefkaart. 

  

Tijdvak 19.00-24.00 uur  € 1,50 per sec. 

Op basis van een 20 seconden durende commercial.

Aantal spots   6 per avond

Looptijd   4 weken (28 dagen)

brutoprijs    € 5.040,-

pakketprijs  € 2.995,-

Adverteer je voor het eerst? Dan ontvang je nog 10% 

welkomstkorting en start je jouw campagne al voor € 2.695,50!

Aantal spots   6 per avond

Looptijd   2 weken (10 dagen)

brutoprijs    € 1.800,-

pakketprijs  € 995,-

Adverteer je voor het eerst bij ons? Dan ontvang je nog 10% 

welkomstkorting en start je jouw campagne al voor € 895,50!

Jouw eigen advertentiepagina tussen de berichten van 

de kabeIkrant op Den Haag TV.  Iedere dag van 

00.00 uur tot 07.00 uur en van 10.00-15.00 uur.

1 week    € 350,-

2 weken   € 550,-

3 weken   € 999,-

BASIS PAKKETTEN

Den Haag FM heeft een unieke positie 

in het radiolandschap dankzij het 100% 

Haagse karakter en de trots op de stad 

die doorklinkt in alle programma’s. 

Ruim 105.000 Hagenaars luisteren regel-

matig naar Den Haag FM. De radiozender 

wordt goed beluisterd door zowel mannen 

als vrouwen in de leeftijdsgroep 20-45 

jaar. De luisteraars zijn actieve inwoners die hun stad 

Den Haag een warm hart toedragen en graag op de 

hoogte gehouden willen worden over alles wat er 

speelt en gebeurt in hun eigen omgeving. 

Den Haag TV bereikt 21% van de 

Hagenaars met televisieuitzendingen, 

kabelkrant en kijkradio (live meekijken 

in de radiostudio van Den Haag FM). 

Gedurende de avond zijn er iedere dag 

diverse programma’s te zien, waaronder het 

Haags TV Journaal met nieuws gemaakt voor 

én door Hagenaars.

Eén op de vier  Hagenaars 

luistert en kijkt regelmatig 

naar Den Haag FM en/of 

Den Haag TV. 

   

BUDGET PAKKETTEN

KABELKRANT



DenHaagFM.nl
Bereik de online Hagenaar op 

DenHaagFM.nl!

Den Haag FM is dé zender voor Den 

Haag en omgeving die zich richt op alle 

Hagenaars. Op de website van Den Haag 

FM vinden onze luisteraars en kijkers 

alle informatie over de programma’s en 

natuurlijk het nieuws uit eigen stad. 

Naast het meest actuele Haagse nieuws, bestaat het 

aanbod uit cultuur, sport, omroep- en overig nieuws. 

Den Haag FM is daarmee online het meest uitgebreide 

medium met Haagse berichten in tekst, audio en 

beeld. 

Via de website is het bovendien mogelijk om live mee 

te luisteren naar onze radio-uitzendingen en om alle 

programma’s van Den Haag FM en Den Haag Totaal 

terug te luisteren.

Maandelijks trekt de website van 

Den Haag FM ruim 120.000 unieke 

bezoekers.

CPM

CPM tarief   € 4,-

Banner leaderboard:  468 x 60 pixels

Banner rectangle:  250 x 250 pixels

Aantal vertoningen 200.000

Looptijd  1 maand

Op basis van statische vertoningen per pagina

Pakketprijs € 795,-

Adverteer je voor het eerst bij ons? Dan ontvang je nog 10% welkomstkorting en start je jouw online campagne al voor € 715,50!

  

MAANDPAKKET

Kortingen

Zet je meerdere media in voor één campagne? Bij inzet van twee media ontvang je 10% korting, bij drie media (radio, tv en 

online) loopt de korting zelfs op naar 15%! 

Cultuurinstellingen kunnen rekenen op 50% korting op de brutoprijzen.

Productie
Natuurlijk kun je bij ons terecht voor de productie van je commercial of banner. Naast dat we graag met je meedenken over 

een opvallende en doeltreffende boodschap, hebben we de kennis en connecties om het ook betaalbaar te houden. 

Een radiocommercial is al te produceren vanaf € 100,- en vanaf € 250,- heb je al een tv-commercial. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en BTW en gelden totdat nieuwe tarieven bekend worden gemaakt, onder meer 

via DenHaagFM.nl. 

Meer weten? 
De verkoop van de reclamezendtijd wordt uitgevoerd via West ReclameAdvies. 

Bel ons via 070 307 88 00 of mail naar reclame@omroepwest.nl

PRODUCTIE & KORTINGEN

http://www.denhaagfm.nl
mailto:reclame%40omroepwest.nl?subject=informatieverzoek%20n.a.v.%20brochure/tariefkaart

