
TARIEVEN NEX SHOPPING 2021/2022  
PER ADVERTENTIE PER PLAATSING

FORMAAT TARIEF

1/5 € 250,-

2/5 € 500,-

NEX is een full-color glossy magazine gemaakt voor en 
door Noordwijkers. NEX heeft een regionale uitstraling, 
is charmant, stijlvol en uitbundig.
NEX verschijnt 2x per jaar in een oplage van 20.000. 
Het magazine is bedoeld voor alle Noordwijkers 
en wordt huis aan huis en via verschillende kanalen 
gedistribueerd. NEX bevat reportages, interviews, 
columns van bekende en minder bekende Noordwijkers, 
historie, lifestyle, wellness, events, trends en gadgets, 
allemaal van eigen duinbodem. Redactie en commercie 
zijn bij NEX in evenwicht. 

Aanleverspecificaties:  
 voor 1 november 2021, 1 april en 1 november 2022 
• Een vrijstaande digitale foto van het product    
 (minimaal 1 MB). 
• Een korte omschrijving van het product, evt. prijs,   
 bedrijfsnaam en eventueel het website adres    
 en/of telefoonnummer (maximaal 150 leestekens).
• De opmaak van de advertentie is gratis.

PB NEX

81 NEX

Favoriet
VOOR 
DE ZOMER
Shop till you drop

Of je nu een compleet 

nieuwe garderobe wilt of een 

origineel cadeau, een paar 

schoenen of iets lekkers, 

je hoeft nooit ver te zoeken.

Schouten Schoenen viert met deze 

speciale editie de productie van het 

miljoenste paar Stretchwalkers.

Xsensible Stretchwalker-wandelcollectie 

Stockholm beige combi € 199,95   

SCHOUTEN SCHOENEN  

Dorpstraat 13, Noordwijkerhout 

0252-372 814

schoutenschoenen.nl 

Nu tijdelijk voor € 500,- aan gratis 

accessoires bij aanschaf van 

een nieuwe Vespa Sprint of Primavera! 

Niet in combinatie met andere acties.

FRANK SCOOTERS  

Keyserswey 73E, Noordwijk  

071-785 35 98

frank-scooters.nl

Vanaf heden zijn we ook Carqon-dealer, de 

bakfiets met een handig deurtje in de zijkant 

van de bak. Vanaf september krijgen we de 

eerste modellen in de showroom. De bakfiets 

is beschikbaar vanaf € 4.999,- 

Voor meer info kijk op: www.carqon.com/nl_nl

Mooijekind fietsen: uw bakfietsspecialist. 

Dealer van Carqon, Urban Arrow, Johnny 

Loco, Bakfiets.nl en Gazelle.

MOOIJEKIND FIETSEN 

Schoolstraat 45, Noordwijk 

071-361 28 26

mooijekind-fietsen.nl

De bakfietsspecialist

Live is better with Vespa

Hiking with a touch of gold

Niet in combinatie met andere acties.

FRANK SCOOTERS  

Keyserswey 73E, Noordwijk  

071-785 35 98

frank-scooters.nl
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Betalingstermijn: Binnen 30 dagen en uiterlijk één maand voor verschijningsdatum. Overige voorwaarden zoals aangegeven 
in de aanleverspecificaties op de achterzijde en algemene advertentievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op de website: 
www.nexmagazine.nl. Alle bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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