
Tarieven voor correspondenten en fotografen

Redactioneel

Correspondenten

Item instaptarief tarief per woord binnen titelgebied buiten titelgebied
km-vergoeding

Telefonisch interview nvt € 0,065 nvt nvt

Interview op locatie € 10,00 € 0,065 nvt € 0,19 per km

Foto bij interview € 10,00 nvt nvt nvt

Fotografen

Item instaptarief tarief per foto binnen titelgebied buiten titelgebied
km-vergoeding

Enkelvoudige foto nvt € 20,00 nvt € 0,19 per km

Elke volgende foto op dezelfde locatie nvt € 10,00 nvt nvt

Herplaatsing/doorplaatsing foto nvt gratis nvt nvt

Advertorials / Branded Content

Correspondenten

Item instaptarief
tarief per 
woord binnen titelgebied buiten titelgebied

km-vergoeding

Telefonisch interview nvt € 0,065 nvt nvt

Interview op locatie € 10,00 € 0,065 nvt € 0,19 per km

Foto bij interview € 10,00 nvt nvt nvt

Fotografen

Item instaptarief
tarief per 
foto binnen titelgebied buiten titelgebied

km-vergoeding

Enkelvoudige foto nvt € 20,00 nvt € 0,19 per km

Elke volgende foto op dezelfde locatie nvt € 10,00 nvt nvt

Herplaatsing/doorplaatsing foto nvt gratis nvt nvt

Toelichting begrippen

Redactioneel - Voor publicatie in de (gratis) redactiekolommen. Opdracht komt van de redactie. Zakennieuws valt ook in 
deze categorie.

Advertorials / Branded Content - Voor publicatie in de (betaalde) advertentiekolommen. Opdracht komt van sales.

Instaptarief - Dit is de onkostenvergoeding voor reistijd en reiskosten. Bij foto’s is deze inbegrepen in de (eerste) foto.

(Binnen/buiten) titelgebied - Als een correspondent of fotograaf op pad gaat buiten het verspreidingsgebied van de krant 
die hij/zij thuis zelf in de bus krijgt, dan kan hij/zij daarvoor kilometerkosten in rekening brengen.

Extra toeslag correctie - Dit is een onkostenvergoeding voor de extra tijd die gestoken wordt in de correctieronde(s) met 
de adverteerder. NB: wordt alleen toegepast bij Advertorials en Branded Content!

Extra toeslag fotografie - Dit is een onkostenvergoeding voor de extra tijd die gestoken wordt in de wensen van de ad-
verteerder t.a.v. de fotografie, inclusief een controleronde. NB: wordt alleen toegepast bij Advertorials en Branded Content!

extra toeslag 
correctie
€ 20,00
€ 20,00
nvt

extra toeslag 
fotografie
€ 30,00
nvt
nvt
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