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Dordt Centraal
Dordt Centraal is al jarenlang dé gratis huis-aan-huiskrant van de regio 
en verschijnt wekelijks op woensdag in een oplage van 75.000 in Dordrecht 
en Zwijndrecht. 

1/1 pagina
265 x 380 mm.

€ 2.548.-

1/2 pagina
265 x 185 mm.

€ 1.337.-

1/4 pagina
130 x 185 mm.

€ 721.-

1/8 pagina
130 x 90 mm.

€ 381.-

Advertentie 1
100 x 100 mm.

€ 1.005

Advertentie 2
100 x 50 mm.

€ 540.-

Advertentie 3
50 x 70 mm.

€ 386.-

Advertentie 4
50 x 50 mm.

€ 285.-

Advertentie 5
100 x 50 mm.

€ 316.-

Advertentie 6
50 x 50 mm.

€ 190.-

Advertentie 7
100 x 50 mm.

€ 203.-

Advertentie 8
50 x 50 mm.

€ 120.-

TARIEVEN ADVERTENTIEPAGINA'S

TARIEVEN VOORPAGINA

TARIEVEN PAGINA 3 (REDACTIE) TARIEVEN OVERIGE REDACTIEPAGINA'S

DORDRECHT
Van deze week tot en met oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht. Dit deel van de randweg wordt in vier fases opgepakt. De eerste fase, het deel van de N3 tussen de Merwedestraat en Copernicusweg, startte deze week en duurt tot eind december. In die periode blijven drie rijstroken open. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). De rijstroken zijn versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Toe-en afritten blijven zoveel mogelijk open. Meer informatie over de verdere werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen: www.n3werkzaamheden.nl.  (Foto: Thymen Stolk)

Vers chi j n t  w e keli jks  huis-aan-huis  in Dordre cht -  Pap endre cht -  Zwijndre cht -  oplage 88.000 | Midwe eke ditie  09-09-2020 | nr.1041

Dordt Centraal

TUINMAN-
STRATENMAKER NODIG?

Voor al uw
TUINWERKZAAMHEDEN
 Alle soorten bestratingen
 Ophogen &  schoonmaken
 Voor- en najaarsbeurten
 Onderhoud &  snoeien
 Wij kunnen ook voor 
 alle materialen zorgen
 Duidelijke prijsopgave
 Garantie op al onze  
werkzaamheden
GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Gebr. Van Klaveren 
078 - 8200381

Els de Zanger Uitvaartbegeleiding

www.elsdezanger.nl
06- 57 44 78 42

Dementievriendelijke uitvaartverzorger

Voor het regelen van een 
uitvaart in Dordrecht 
zijn we Dag en Nacht 

persoonlijk bereikbaar.

www.078budgetuitvaart.nl

078 850 1558

Estate Makelaar
OPVALLEND ANDERS
www.123estate.nl        www.funda.nl        088-1231000

123estate.nl    088-1231000   

Full-service /no cure no pay

GRATIS TAXATIE

HUIS 
VERKOPEN
€ 1.500,- ALL INCLUSIVE

Meer foto's op www.dordtcentraal.nl

Groot onderhoud N3 van start WEEKENDPAKKER
do
10 sep

vr za
11 sep 12 sep

PLUS Luxe 
fruitbowl
Schaal 500 gram

Per schaal

2.99
Openingstijden: ma - zo -

‘t Lam Dubbeldam

NIEUWJAARSPAKKER
do
2 jan

vr za
3 jan 4 jan

PLUS Handperen 
Conference
Los

PLUS Handperen 

1.89
Per kilo

1.-
Openingstijden: ma 8:00 - 21:00 | di 7:00 - 18:00 | wo - do gesloten | vr - za 8:00 - 21:00 | zo gesloten

‘t Lam Dubbeldam

Gevestigd in:

DINER
PURE VERWENNERIJ

Provincialeweg 4A • Dordrecht • Telefoon 078-621 9163 facebook.com/wereldsindetuin
Provincialeweg 4A • Dordrecht • Telefoon 078-621 9163

e11,-Bij de menu’s serveren wij:
Verse frites, mayonaise 

en gemengde salade.

Alleen op donderdag vanaf 17.00u  geldig

078 - 633 83 19

Even een grotere 
auto nodig?

www.aarental.nl

Wilt u een 
overlijden melden? 
Bel ons dit weekend 

op 078-648 34 83.

ZATERDAGDIENST
Esther Vieveen

ZONDAGDIENST
Raymond Bosman

Staand van links naar rechts: Cees Kooiman, Esther Vieveen, Raymond Bosman en José van den Hurk. Zittend: Mahinder Lalaram en Francien Dam

Onze uitvaartverzorgers staan de
familie bij, vanaf het moment direct na het overlijden tot en met het laat-ste afscheid. Zij hebben alle kennis van zaken (ook rituele uitvaarten), voelen uw wensen aan en geven de familie volop de aandacht die nodig is.

Wellicht heeft u door eerdere ervaringeneen voorkeur voor een specifi eke uit-vaartverzorger. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

José, Raymond, Esther, Cees, Francien of Mahinder doen er alles aan om u zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. 

Het is op die momenten fi jn en rust-gevend als een deskundige u bijstaat. Iemand die dag en nacht voor u 
klaarstaat en aan wie u alles rondom het regelen van de uitvaart kunt 
toevertrouwen.

UITVAARTVERZORGERS VAN DORDRECHT EN OMSTREKEN

Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht T 078 648 34 83
Bij overlijden en vragen: 0800 – 099 55 15 (gratis) 24/7 bereikbaar.www.uitvaartdordrecht.nl

DIT WEEKEND ZIJN WIJ ER OM U TE HELPEN

Nassauweg 190
3314 JR Dordrecht

078 648 34 83

Nieuwe transport-fietsen
vanaf € 249.-

transport-fietsen
Gratis
krat!

Feestelijke opening
17 mei vanaf 10.00u

Adres: Achterhakkers 73
Tel. 078 - 7370338

Officieel Dealer van:

Batavus, Giant, Cortina
Lief! voor Cortina in Lief!
Alpina, Sparta, BH Bikes,

BSP, Qwic, Dolly

17 mei:

E-Bike opstap dag

Kom gratis proefrijden op

diverse E-Bikes en ervaar

het gemak zelf!

Kom op 17 mei op de
foto met de Lief! Pipowagen,
upload de foto op facebook,

tag #BikeStoreDordrecht
en maak kans op een tegoed-

bon van €50,-

SPECTACULAIRE ACTIES!

Bij aankoop van een QWIC E-Bike een 

gratis accu upgrade t.w.v. €200,-

BSP oma fiets 28 inch” 

van €249,- voor €199,-

Een gratis accessoire tegoedbon

t.w.v. €50,- bij aankoop van een 

fiets of E-Bike

NIEUW IN DORDRECHT

BIKE STORE DORDRECHT!

Meimaand fietsmaand= ACTIE MAANDbijBIKE STORE DORDRECHT
Alle acties lopen tot 31 mei 2014 en zijn 

niet te combineren met lopende acties

www.bikesandl i f es ty le .n l

flyerbikestore.indd   1

12-05-14   21:07

3 winkels vol fietsbeleving!

Lokatie Centrum
Achterhakkers 73
078 - 737 03 38

Lokatie Krispijn (outlet)
Mariannestraat 2
078 - 631 12 36

www.bikesandlifestyle.nl

Lokatie Sterrenburg
P.A. de Kok-Plein 162

078 - 737 04 53

Vogue Basic e-bike

Winterse Akties bij Bike Store Dordrecht

CST Safe antilek (37-622) buitenband en 
binnenband inclusief montage. Nu van € 51,90 voor € 42.50

Cadeau voor de feestdagen? 
Vele leuke en trendy fietsaccessoires bij ons verkrijgbaar!

Winterbeurt?
Nu tegen scherp tarief:

stadsfiets € 30,-
Sportfiets € 35,-
E-bike € 37,50

20-50%
korting op regenkleding

Vogue 
Basic e-bike

van €1.099,-

voor €999,-

www.bikesandlifestyle.nl
078 - 737 03 38

Open Monumentendagen 
vooral buiten en online 
DORDRECHT
Dordrecht Marketing organiseert 
op 12 en 13 september de Open 
Monumentendagen met als thema 
‘Leermonument’. Er is een aange-
past programma voor een breed pu-
bliek. Met de gratis themawande-
ling of speurtocht loop je op eigen 
gelegenheid langs speciale open-
luchtactiviteiten bij monumenten. 
Ook zijn 22 monumenten gratis 
toegankelijk. Digitaal ontdekken 
wat Dordrecht te bieden heeft kan 
door te luisteren naar de podcast 
‘Leermonument in Dordrecht’. Of 
download de app ‘Dordrecht5D’ en 
ontdek de stad via je telefoon of ta-
blet. De app en podcastserie staan 
vanaf vrijdag online.  

Het is dit jaar raadzaam om vooraf 
goed te kijken naar het programma. 
Bij sommige monumenten en activi-

teiten moet gereserveerd worden, 
zoals voor de aftrap: de laatste editie 
van Film in de Achtertuin, waarbij The 
Movies als eerste in het land The Per-
sonal History of David Copperfi eld 
vertoont. Journalist en schrijver Frits 
Baarda stelde een themawandeling 
samen langs verschillende Dordtse 
Leermonumenten. Voor gezinnen is 
er een speurtocht die leidt langs alle 
monumenten met openluchtactivi-
teiten.

Lees verder op pagina 11 

Bagijnhof 66 in Dordrecht open op Donderdag, Vrijdag, Zaterdag

• Ambachtelijke Achterham 
100 gr 

€ 1,49 voor 99 CT 

• 300 gr Mosterdkaas € 1,99

078 645 2996 

Sumatraplein 8 - 3312 XP Dordrecht - info@home4you.nu

Uw woning gratis in de verkoop!

Bel voor een gratis waardebepaling
en adviesgesprek op maat bij u thuis

100% No Cure No Pay

Geen opstartkosten

Geen intrekkingskosten

Courtage Full Service 1% excl. btw

home4you.nu

VERKOCHT

078 645 2996 

Sumatraplein 8 - 3312 XP Dordrecht - info@home4you.nu

Uw woning gratis in de verkoop!

Bel voor een gratis waardebepaling
en adviesgesprek op maat bij u thuis

100% No Cure No Pay

Geen opstartkosten

Geen intrekkingskosten

Courtage Full Service 1% excl. btw

home4you.nu

VERKOCHT

078-6452996 | home4youmakelaars.nl

  Full-service makelaar

  Maximaal resultaat

  No cure, no pay

  1% courtage of ‘all-in’ tarief 

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Dordrecht  Johan de Wittstraat  (078) 631 01 99Stadspolders   Van Eesterenplein  (078) 630 97 25Papendrecht   Weteringsingel  (078) 642 30 00

Oversluiten?

Kom eens langs bij de 
nr. 1 in onafhankelijk 
hypotheekadvies!

Meer informatie op hypotheker.nl of de vestiging bij jou 
in de buurt

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Dordrecht  Johan de Wittstraat  (078) 631 01 99
Stadspolders   Van Eesterenplein  (078) 630 97 25
Papendrecht   Weteringsingel  (078) 642 30 00

Oversluiten?

Kom eens langs bij de 
nr. 1 in onafhankelijk 
hypotheekadvies!

Meer informatie op hypotheker.nl of de vestiging bij jou 
in de buurt

2e Hypotheek?
Kom eens langs bij de 
nr. 1 in onafhankelijk 

hypotheekadvies!

Meer informatie op hypotheker.nl
of de vestiging bij jou in de buurt.

We vergelijken alle banken 
en vinden voor jou de beste deal.

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Dordrecht  Johan de Wittstraat  (078) 631 01 99Stadspolders   Van Eesterenplein  (078) 630 97 25Papendrecht   Weteringsingel  (078) 642 30 00

Oversluiten?

Kom eens langs bij de 
nr. 1 in onafhankelijk 
hypotheekadvies!

Meer informatie op hypotheker.nl of de vestiging bij jou 
in de buurt



Wijkmagazines

Seniorenkrant De Plusser

Thuis in Stadspolders & Dubbeldam, Thuis in Sterrenburg, Dordt Centrum, 
Thuis in Zwijndrecht en Thuis in Papendrecht zijn de wijkmagazines die wij uitgeven 
op onderscheidend formaat. De wijkmagazines komen vier of vijf keer per jaar uit 
en worden huis-aan-huis verspreid.

Seniorenkrant De Plusser verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 30.000 en 
kan gratis afgehaald worden bij ruim tachtig afhaalpunten in Dordrecht, Zwijndrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Heerjansdam. Een overzicht van alle afhaalpunten kunt u 
vinden op www.dordtcentraal.nl.

TARIEVEN ADVERTENTIEPAGINA'S

TARIEVEN ADVERTENTIEPAGINA'S

Adverteert u het hele jaar in 

één van onze wijkmagazines?
 

Dan krijgt u de laatste 

advertentie gratis!

1/1 pagina
265 x 380 mm.

€ 826.-

1/2 pagina
265 x 185 mm.

€ 413.-

1/4 pagina
130 x 185 mm.

€ 221.-

1/8 pagina
130 x 90 mm.

€ 190.-

Tarief per plaatsing
bij alle edities adverteren

€ 762.-

Tarief per plaatsing
bij alle edities adverteren

€ 381.-

Tarief per plaatsing
bij alle edities adverteren

€ 190.-

Tarief per plaatsing
bij alle edities adverteren

€ 158.-

1/1 pagina
175 x 245 mm.

€ 351.-

1/2 pagina
175 x 120 mm.

€ 190.-

Informeer naar onze aantrekkelijke combinatie tarieven!

Stadspolders & DubbeldamStadspolders & Dubbeldam
Verschijnt huis-aan-huis in (omgeving) Stadspolders & Dubbeldam |  December 2019  |  Nr. 24  |  Uitgave van Dordt Centraal

HOCKEYCLUB
DMHC

SNS BANK
STADSPOLDERS

DERTIG JAAR
OLIEBOLLEN

D
it is een uitgave van

Dordt Centraal

Plusser
Seniorenkrant

Nr. 20  |  Mei 2020

HARTVERWARMEND
Mooie initiatieven
in crisistijd

REGIONAAL ARCHIEF 
DORDRECHT
11 kilometer archief, 
50.000 titels
175.000 afbeeldingen

SCHAKEN IN 
DE OPENLUCHT
Permanent schaakbord
op de Waag



www.dordtcentraal.nl

Social media

Hoge bezoekersaantallen trekt Dordt Centraal op haar website www.dordtcentraal.nl, waar naast het 
actuele nieuws, ook een groot cultuur- en sportaanbod is te vinden. Net als spraakmakende columns, 
ondernemersnieuws, familieberichten en de nieuwste vacatures. Vele bezoekers maken eveneens 
gebruik van de extra service om de krant, de specials en het gemeentenieuws online te lezen!

Volgt u ons al op Twitter? Op Facebook? En op Instagram? Via onze diverse sociale mediakanalen 

houden wij onze volgers op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen op allerlei gebied.   

Hoofdbanner
1120 x 190 pixels

€ 115.- per week

Facebook & Instagram
300 woorden + foto

€ 116.-

Inlinebanner homepage
455 x 109 pixels

€ 87.- per week

Inlinebanner homepage 
en onder ieder artikel
455 x 109 pixels

€ 145.- per week

Advertorial in de rubriek 
"Ondernemers en bedrijven"
300 woorden + foto

€ 99.- twee weken online

TARIEVEN BANNERS

Hoofdbanner

Inlinebanner

Ondernemers en bedrijven

TARIEVEN ADVERTORIAL

Ruim
10.000 
volgers!

4.000 bezoekers per dag!



Starterspakketten
Bent u beginnend ondernemer en heeft u nog geen groot reclamebudget om uw bedrijf onder de 

aandacht te brengen van een breed publiek? Informeer naar de aantrekkelijke starterspakketten. 

Met een combinatie van advertenties en (gratis) redactie wordt uw bekendheid een boost gegeven!

Starterspakketten zijn uitsluitend eenmalig voor startende ondernemers. 
Plaatsingen van de advertenties mogen verdeeld worden over twee maanden.

Starterspakketten zijn uitsluitend eenmalig voor startende ondernemers.
Plaatsingen van de advertorials en banners mogen verdeeld worden over twee maanden.

STARTERSPAKKET 1

STARTERSPAKKET 1

STARTERSPAKKET 3

STARTERSPAKKET 3

STARTERSPAKKET 2

STARTERSPAKKET 2

	2x 1/8 pagina Dordt Centraal

	1x advertorial Dordt Centraal

	1 week inlinebanner website

	1x advertorial social media

	1 week inlinebanner website 

	4x 1/4 pagina Dordt Centraal

	1x advertorial Dordt Centraal

	1 week inlinebanner website

	1x advertorial social media

	1x advertorial website

	1x advertorial social media

	4 weken inlinebanner website

	1x advertorial website

	4x 1/8 pagina Dordt Centraal

	1x advertorial Dordt Centraal

	1 week inlinebanner website

	1x advertorial social media

	1x advertorial website

	1x advertorial social media

	2 weken inlinebanner website

	1x advertorial website 

€ 445.-

€ 162.-

€ 1.333.-

€ 254.-

€ 826.-

€ 207.-

ONLINE

KRANT EN ONLINE

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW en per plaatsing.



Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW. Tarieven afwijkende afmetingen op aanvraag.

Familieberichten

FAMILIEBERICHT 1

Afmetingen:
Breedte: 80 mm.

Maximale hoogte: 60 mm.

Tarief:

€ 135.-

FAMILIEBERICHT 2

Afmetingen:
Breedte: 80 mm.

Maximale hoogte: 100 mm.

Tarief:

€ 243.-

FAMILIEBERICHT 3

Afmetingen:
Breedte: 80 mm.

Maximale hoogte: 150 mm.

Tarief:

€ 270.-

FAMILIEBERICHT 4

Afmetingen:
Breedte: 80 mm.

Maximale hoogte: 200 mm.

Tarief:

€ 297.-

FAMILIEBERICHT 5

Afmetingen:
Breedte: 166 mm.

Maximale hoogte: 100 mm.

Tarief:

€ 297.-


