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Specificaties
Radio- en TV commercials dienen 
te voldoen aan de vereiste aanlever-
specificaties. Deze zijn op te vragen 
via reclame@rijnmond.nl 
of via 010 707 5813

Aanleveren
Radio- en TV commercials dienen 
minimaal drie werkdagen voor aanvang 
van de campagne te worden aangeleverd.
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RTV Rijnmond

RTV Rijnmond denkt met u mee!
De verkoop van reclamezendtijd voor Radio Rijnmond, 
TV Rijnmond, Rijnmond.nl en de smartphone en tablet 
app wordt verzorgd door de reclameafdeling van 
RTV Rijnmond. De accountmanagers adviseren u 
over de inzet van de verschillende media, 
de productie van een commercial en verzorgen 
een op maat gesneden mediaplanning. 

Lloydstraat 23     3024 EA Rotterdam     Postbus 1515     3000 BM Rotterdam     010 707 5813     reclame@rijnmond.nl     Rijnmond.nl

Het verzorgingsgebied bestaat uit 
Zuid-Holland-Zuid. RTV Rijnmond is  
ook buiten dit gebied te ontvangen.

Radio en TV tarieven

Verzorgingsgebied RTV Rijnmond



TV commercial
De uitzendkosten voor een TV commercial 
van 30 seconden  bedragen ¤ 126,00. 
De commercials worden gedurende de 
campagneperiode uit gezonden tussen 
16:57 en 23:57 uur. De planning van 
de  commercials wordt verricht door 
RTV Rijnmond. 

Uiteraard is het ook mogelijk om 
commercials op specifieke  tijden uit 
te zenden. De tarieven hiervoor zijn op 
aanvraag beschikbaar. Dit geldt ook 
voor de tarieven voor de reclameblokken 
tussen 07:00 en 16:28 uur.

Radio commercial
Al jarenlang één van de best beluisterde 
radiozender van de regio Rijnmond en 
Zuid-Holland-Zuid. De hoge naamsbekendheid 
(99%) hebben we te danken aan onze 

regionale betrokkenheid en aanbod van regio-
naal nieuws, weer en sport. Radio Rijnmond is 
daarom een ideaal medium om snel en effec-
tief een grote groep mensen te bereiken. 
Zowel in de B-to-C als in de B-to-B markt.

Spotindex
De spottarieven zijn gebaseerd op een 
commercial met een  lengte van 30 seconden. 
Bij een afwijkende spotlengte is de spotindex 
van toepassing.

06:03 – 09:00
 09:03 – 12:00
 12:03 – 14:00
 14:03 – 16:00
 16:03 – 20:00

€ 12,50 per seconde
€  9,00 per seconde
€  5,50 per seconde
€  4,00 per seconde
€  9,50 per seconde

€ 4,00 per seconde
€  6,50 per seconde
€  8,50 per seconde

€ 5,00 per seconde
€  9,00 per seconde
€  4,50 per seconde

Maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag

06:03 – 08:00
08:03 – 14:00
14:03 – 17:00

06:03 – 09:00
09:03 – 14:00
14:03 – 18:00

Radio Rijnmond 93.4 FM TV Rijnmond

 5  seconden
 10  seconden 
 15  seconden
 20  seconden
 25  seconden
 30  seconden

 35  seconden
 40  seconden
 45  seconden
 50  seconden
 55  seconden
 60  seconden

€ 50,40
€ 63,00
€  75,60
€  94,50
€  107,10
€  126,00

€  144,90
€  163,80
€  182,70
€  201,60
€  214,20
€  226,80

Productie radiocommercial
RTV Rijnmond heeft de mogelijkheid uw 
radiocommercial te produceren. 

Uiteraard kan er ook gebruik worden gemaakt 
van een externe producent. De kosten van de 
productie van een radiocommercial zijn onder 
andere afhankelijk van de huur van een pro-
fessionele stem, het gebruik van de studio en 
eventueel gebruik van achtergrond muziek.

Productie TV commercial
RTV Rijnmond produceert zelf geen 
TV commercials. Wij adviseren u graag 
over kwalitatief hoogwaardige producenten 
in deze regio.

Na een oriënterend gesprek met een 
producent, waarbij u uw eisen en wensen 
kenbaar maakt, kunnen de exacte productie- 
kosten worden bepaald.

De kosten van de productie van een 
TV commercial zijn onder andere afhankelijk 
van het aantal draai- en montagedagen, 
de gebruikte voice-over en eventueel het 
inhuren van modellen.

Tarieven

Dagbereik
Weekbereik

Dagbereik
Weekbereik

Bereikcijfers Bereikcijfers

DuurPrijs Prijs

178.000 
377.000

244.000
828.000

Duur


