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Alle tarieven in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Ads & Data,  
 

verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via www.adsanddata.be tarieven 2023

Spots Primetime
2023

Toeslagen
Voorkeurspositie   +20%
(=eerst of laatst in reclameblok)

Keyfacts
•  Vanaf 5” tot 60” keuzemogelijkheid
•  Kies uit vast pakket 5 of  10 dagen
•  Minstens 12 spots per dag

U krijgt het professionele beeldmateriaal ter beschikking voor
eigen marketingdoeleinden.
Liever een oplossing op maat? Contacteer ons voor meer info!

Productie
Grafische spot vanaf  € 935
Gefilmde spot vanaf  € 1.320
Aanpassing spot  maatwerk

Extra zenders ATV/TVL/TVO
Boeking op 2 zenders   -5%
Boeking op 3 zenders   -10%
Boeking op 4 zenders   -15%

Uitzenduren primetime: 
Maandag t.e.m. vrijdag en zondag van 18u30 tot 10u. Zaterdag van 10u tot zondag 17u30.

spotlengte 15” 20” 25” 30” 35” 60”
index -30% -15% -5% +20% +100%

bruto 1 dag € 782 € 949 € 1.061 € 1.117 € 1.340 € 2.234

         Pakket 10 dagen 

pakketprijs € 5.800 € 7.050 € 7.880 € 8.290 € 9.950 € 16.580
dagprijs € 580 € 705 € 788 € 829 € 995 € 1.658

         Pakket 20 dagen 

pakketprijs € 10.020 € 12.160 € 13.580 € 14.300 € 17.160 € 28.600
dagprijs € 501 € 608 € 679 € 715 € 858 € 1.430

         Pakket 40 dagen 

pakketprijs € 16.560 € 20.120 € 22.480 € 23.680 € 28.400 € 47.360
dagprijs € 414 € 503 € 562 € 592 € 710 € 1.184

*Bereikcijfers Q4-2022

Bereik ROBtv: 
Gemiddeld Gemiddeld 91.035 kijkers/dag91.035 kijkers/dag* 
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Spots Daytime
2023

spotlengte 15” 20” 25” 30” 35” 60”
index -30% -15% -5% +20% +100%

bruto 1 dag € 357 € 434 € 485 € 510 € 612 € 1.020

        Pakket 10 dagen 

pakketprijs € 2.010 € 2.440 € 2.730 € 2.870 € 3.440 € 5.740
dagprijs € 201 € 244 € 273 € 287 € 344 € 574

         Pakket 20 dagen

pakketprijs € 3.400 € 4.120 € 4.620 € 4.860 € 5.820 € 9.700
dagprijs € 170 € 206 € 231 € 243 € 291 € 485

         Pakket 40 dagen 

pakketprijs € 5.040 € 6.120 € 6.840 € 7.200 € 8.640 € 14.400
dagprijs € 126 € 153 € 171 € 180 € 216 € 360

Toeslagen
Voorkeurspositie   +20%
(=eerst of laatst in reclameblok)

Keyfacts
•  Vanaf 5” tot 60” keuzemogelijkheid
•  Kies uit vast pakket 5 of  10 dagen
•  Minstens 12 spots per dag

U krijgt het professionele beeldmateriaal ter beschikking voor
eigen marketingdoeleinden.
Liever een oplossing op maat? Contacteer ons voor meer info!

Productie
Grafische spot vanaf  € 935
Gefilmde spot vanaf  € 1.320
Aanpassing spot  maatwerk

Extra zenders ATV/TVL/TVO
Boeking op 2 zenders   -5%
Boeking op 3 zenders   -10%
Boeking op 4 zenders   -15%

Uitzenduren daytime:
Maandag t.e.m. vrijdag van 10u tot 18u30.

*Bereikcijfers Q4-2022

Bereik ROBtv: 
Gemiddeld Gemiddeld 91.035 kijkers/dag91.035 kijkers/dag* 
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2023
Spots Spot 24/24u

spotlengte 15” 20” 25” 30” 35” 60”
index -30% -15% -5% +20% +100%

bruto 1 dag € 1.138 € 1.382 € 1.545 € 1.626 € 1.951 € 3.252

         Pakket 5 dagen 

pakketprijs € 3.695 € 4.490 € 5.015 € 5.280 € 6.335 € 10.560
dagprijs € 739 € 898 € 1.003 € 1.056 € 1.267 € 2.112

         Pakket 10 dagen 

pakketprijs € 6.520 € 7.910 € 8.840 € 9.310 € 11.170 € 18.620
dagprijs € 652 € 791 € 884 € 931 € 1.117 € 1.862

   

Toeslagen
Voorkeurspositie   +20%
(=eerst of laatst in reclameblok)

Keyfacts
•  Beschikbaar van maandag tot vrijdag
•  Vanaf 5” tot 60” keuzemogelijkheid
•  Kies uit vast pakket 5 of 10 dagen
•  Minstens 24 spots per dag

U krijgt het professionele beeldmateriaal ter beschikking voor
eigen marketingdoeleinden.
Liever een oplossing op maat? Contacteer ons voor meer info!

Productie
Grafische spot vanaf    € 935
Gefilmde spot vanaf    € 1.320
Aanpassing spot           maatwerk

Extra zenders ATV/TVL/TVO
Boeking op 2 zenders   -5%
Boeking op 3 zenders   -10%
Boeking op 4 zenders   -15%

Uitzenduren Spot 24/24u:
Maandag t.e.m. vrijdag van 10u tot 10u.

*Bereikcijfers Q4-2022

Bereik ROBtv: 
Gemiddeld Gemiddeld 91.035 kijkers/dag91.035 kijkers/dag* 
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Pakketprijzen Billboard
2023

7 dagen BB voor of na het weerbericht € 1.414
dagprijs € 202

14 dagen BB voor of na het weerbericht € 2.702
dagprijs € 193

28 dagen BB voor of na het weerbericht € 5.124
dagprijs € 183

56 dagen BB voor of na het weerbericht € 9.632
dagprijs € 172

Productie
Grafische billboard vanaf € 660
Aanpassing billboard maatwerk

Extra zenders ATV/TVL/TVO
Boeking op 2 zenders   -5%
Boeking op 3 zenders   -10%
Boeking op 4 zenders   -15%

Plaatsing voor of na weerbericht of andere programma’s (behalve nieuws). 
Uitzenduren weerbericht: Maandag t.e.m. zondag van 18u30 tot 10u. 

Keyfacts
• Lengte billboard: 5"
• Minstens 20 Billboards per dag
• Plaatsing voor of na weerbericht in primetime.
• Steeds in vol ritme.
• Geen call to action of adresgegevens mogelijk, wel 
  vermelding van URL en/of gemeente.

U krijgt het professionele beeldmateriaal zelf ter 
beschikking voor eigen marketingdoeleinden.
Liever een oplossing op maat? Contacteer ons voor 
meer info!

*Bereikcijfers Q4-2022

Bereik ROBtv: 
Gemiddeld Gemiddeld 91.035 kijkers/dag91.035 kijkers/dag* 
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Publireportage Trends
2023

Productie
Basisreportage € 1.650

Extra zenders ATV/TVL/TVO
Boeking op 2 zenders   -5%
Boeking op 3 zenders   -10%
Boeking op 4 zenders   -15%

“Trends” is het publiredactionele intermezzo tijdens onze succesvolle weekendprogrammatie. 
Hierbij ligt de nadruk op lifestyle (programma's).
Er zijn minstens 15 herhalingen per weekend. Via een publireportage in Trends kan u uw product of 
dienst op een uitgebreide en informatieve manier ‘in the picture’ plaatsen. 

Publireportage Trends

Promotie
3 weken boeken + 1 week gratis

Keyfacts
•  Weekend = primetime
•  Minstens 15 herhalingen tijdens het weekend

Alle andere vormen van mediaruimte zijn maatwerk. Contacteer  
ons gerust voor meer info.

De productiecel van De Buren/Ads & Data kan deze afgewerkte 
publireportage voor u maken.

1,5 minuut 2 minuten
€ 1.870 € 2.260

Uitzenduren Trends: 
Zaterdag vanaf  10u tot zondag 17u30.

*Bereikcijfers Q4-2022

Bereik ROBtv: 
Gemiddeld Gemiddeld 91.035 kijkers/dag91.035 kijkers/dag* 
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Publireportage Relax
2023

Keyfacts
• Loopt in de weekendlus.
• De reportage duurt 3 à 4 minuten. Er zijn minstens 15 herhalingen van Relax in het weekend.
• Het opnamemoment (½ dag) wordt in samenspraak met de producer bepaald.

Een publireportage Relax is een redactionele reportage van ongeveer 3 tot 4 minuten waarbij onze 
presentatrice uw zaak/bedrijf bezoekt en ontdekt. De publireportage Relax wordt uitgezonden in het 
programma Relax tijdens het weekend. De publireportage Relax heeft een zeer redactionele insteek 
en bevat geen call to action. Omwille van de redactionele insteek mag deze publireportage maar één 
weekend uitgezonden worden.

Publireportage Relax

(productie inbegrepen)

Extra zenders ATV/TVO/TVL
Boeking op 2 zenders   -5%
Boeking op 3 zenders   -10%
Boeking op 4 zenders   -15%

3 à 4 minuten
€ 3.344

Uitzenduren:
Zaterdag vanaf  10u tot zondag 17u30.

*Bereikcijfers Q4-2022

Bereik ROBtv: 
Gemiddeld Gemiddeld 91.035 kijkers/dag91.035 kijkers/dag* 


