
TARIEVEN NEX SHOPPING 2019/2020  
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 17.500. 
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 30 september 2019, 21 maart & 26 september 2020 
• 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.

107 NEX

49 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.

Van Aad & Wijn een bijzondere 

Trebbiano di Lugana en een heerlijke 

Valpolicella, die je niet kunt laten staan. 

AAD & WIJN 

TuineXtra Van Berckelweg 51

Noordwijk

aadenwijn.nl

Exclusiviteit, heerlijke geuren en al het moois 

uit de Arabische wereld, dát heeft Amouage u 

te bieden. Verkrijgbaar bij Beauty Oranje.

BEAUTY ORANJE  

Kon. Wilhelmina 

Boulevard 20 

Noordwijk 

beautyoranjenoordwijk.nl

Optimaal genieten van de zomer 

op deze prachtige Limited Edition 

van Vespa; De Vespa Sprint Notte.  

ARJAN BROEKHOF SCOOTERS 

Losplaatsweg 7 in Noordwijk

abscooters.nl

De jurk  is van het merk Caroline Biss (€ 260,-)

Geheel van kant gemaakt en met mooie zilveren 

drukknopen afgewerkt. Van de kleur koraalrood 

krijg je zin in de zomer!

MYRIAM MODE 

Henri Dunantplein 22a in Hillegom

myriam-mode.nl

Op de Italiaanse tour

Een prachtige, 
zomerse jurk

Combineer de pracht en 
elegantie van het Verre 

‘It ain’t no summer 
without a Vespa’

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.

Datum   Emailadres

Naam   Bedrijf

Handtekening   


