
X•XL is een full color magazine. 
Het verbindt de bewoners en de 
ondernemers van de kust- en 
bloemenstreek met een breed aanbod 
van typisch regionale thema’s die 
iedereen raken, jong én oud.

X•XL laat dit zien en voelen 
door boeiende interviews, 
achtergrondartikelen, mooie fotografie 
en een fraaie vormgeving. Maar dat 
niet alleen, X•XL bevat ook reportages, 
columns van bekende en minder 
bekende streekgenoten, historie, 
lifestyle, wellness, events, trends en 
gadgets. En dat allemaal van eigen 
bodem. 

X•XL is de grote zus van het 
Noordwijkse NEX en richt zich op 
de bredere doelgroep ‘de kust- en 
bloemenstreek’. Het gaat hierbij 
echt om de regio; afzonderlijke 
plaatsen als Hillegom, Katwijk, Leiden, 
Lisse, Oegstgeest, Teylingen, maar 
ook Heemstede, Bloemendaal en 
Zandvoort zijn hier een onderdeel 
van. Het magazine wil een brug slaan 
tussen alle mensen en gebeurtenissen 
in deze regio. 

X•XL is onafhankelijk en redactionele 
invloed is niet te koop. Hierdoor zijn 
redactie en commercie in evenwicht. 

X•XL verschijnt twee keer per 
jaar in een oplage van 22.000 
en is bedoeld voor alle inwoners 
van de streek. De feelgood glossy 
is te vinden bij bedrijven, hotels, 
adverteerders en sportclubs, 
en in wachtkamers, openbare 
gelegenheden en restaurants. 
Kortom: overal!

Dé glossy
van de kust- 
en bloemenstreek!



Toeslag vermelding cover 25%, alleen mogelijk bij afname vanaf  
1 hele pagina;
Toeslag voorkeursplaatsing 10%;
Toeslag binnenkant cover 25%;
Toeslag achterkant 50%.

Alle adverteerders zullen naast het magazine ook aandacht 
krijgen op de social media kanalen Facebook en Instagram.

Advertentie’s zijn excl. DTP-en ontwerpkosten, indien niet compleet/
bruikbaar aangeleverd. Opmaak van advertorials is inclusief. 
Prijzen zijn tevens inclusief schrijver en fotograaf.

TARIEVEN 2021 
PER ADVERTENTIE/ADVERTORIAL PER PLAATSING

ADVERTENTIE/ADVERTORIAL MOGELIJKHEDEN
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Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW B.T.W. 

PAGINA 1 PLAATSING MEERDERE PLAATSINGEN

2/1 ! 2.800,-

1 ! 1.450,- 

1/2 ! 725,- 

1/4 ! 400,- 
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Jonckerweg 17, 2201 DZ Noordwijk
T 06 300 22 335 
info@nexmagazine.nl

  
NU OOK IN  BLOEMENDAAL  EN HEEMSTEDE


