
Geef uw omzet en naamsbekendheid een boost!

4 Suurland Outdoor, al ruim 35 jaar een betrouwbare
 partner in buitenreclame

4 Actief in meer dan 270 gemeenten, 
 met meer dan 380 digitale systemen

4 Zichtbaar op drukke toegangswegen

4 Groot formaat scherm

4 Zelf uw advertentie plaatsten via ons 
 internetportal, altijd actueel met agendafunctie
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www.suurlandoutdoor.nl

Voor schade bel 040 264 21 22

Commercieel scherm

121x68cm

Informatieve

LED lichtkrant

(5 regels)

Commerciële poster

108x159cm

Prijzen infoline 8 LCD (2023)

€ 99
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Commercieel scherm

121x68cm
Commercieel scherm

121x68cm

Digitaal adverteren
effectief en dynamisch
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Maandelijkse incasso

De getoonde prijzen (exclusief btw)

zijn op basis van maandelijkse incasso

met een vaste looptijd van 60 maanden.

Administratiekosten

De prijs (exclusief btw) op basis van een

factuur met een betalingstermijn van

14 dagen heeft 3% administratiekosten.

Vertoningen 
(min. per uur)

50

75

Seconden
(in beeld)

6

6

Prijs
(per locatie)

€ 99

€ 139

Commerciële poster

108x159cm

Prijs

€ 99



www.suurlandoutdoor.nl

Aantal locaties

1

2

3

4

5

6

7

8

Prijs

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1000

€ 1200

€ 1400

€  1600

€ 1800

Wissel commerciële poster

• Bij een overeenkomst wordt de eerste start uiting
  door ons kosteloos opgemaakt en geplaatst.

• Bij een overeenkomst van 60 maanden heeft u
  gedurende de looptijd recht op één extra gratis wissel.
  Aan extra wisselingen zijn kosten verbonden.

• Extra wissel per locatie € 400, iedere volgende
  wissel per locatie € 200.

• De getoonde prijzen (exclusief btw)

Aanlever specificaties

Indien u ervoor kiest om een ontwerp te laten maken door 
uw eigen vormgever/reclamebureau kunt u onderstaande 
specificaties hanteren.

Commerciële poster
108x159cm (BxH)
2cm afloop

Aanlevering

Onze voorkeur is om bestanden aan te leveren als PDF, 
aanlevering als Illustrator, hoge resolutie JPG of InDesign 
is ook mogelijk.

PDF of Illustrator (.ai of .eps)

- Converteer lettertypes naar contouren

- Afbeeldingen insluiten of toevoegen 
  bij de bestanden

- Hoogst mogelijke kwaliteit PDF
  voorinstelling 

Hoge resolutie JPG 

- 150dpi, minimaal 100dpi

- Geen tot weinig JPG-compressie

InDesign

- Aanleveren als InDesign Pakket,
  incl. IDML bestand
  (> File / Bestand > Package / Pakket)
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