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MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 
 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

Mediabureau 
 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

Mediabureau < 6 medewerkers 5.660 € -1.460 € 4.200 €

Mediabureau 7 - 15 medewerkers 8.490 € -2.190 € 6.300 €

Mediabureau 16 - 35 medewerkers 11.320 € -2.620 € 8.700 €

Mediabureau 36 - 60 medewerkers 14.150 € -3.650 € 10.500 €

Supplement per 30 medewerkers meer 5.660 € -1.460 € 4.200 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting

 
 



 

 

 
 

MediaSpecs BVBA  – Private Weg 8 – B-1981 Hofstade  – Tel: +32(0)15-61 79 23    
BTW BE 0893-810-755 – IBAN BE38 3630 2554 3372 – BIC BBRU BE BB   

info@mediaspecs.be – www.mediaspecs.be 

 

MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 

 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

Agentschappen 
 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

Reclamebureau < 20 medewerkers 2.830 € -730 € 2.100 €

Reclamebureau > 20 medewerkers 5.660 € -1.460 € 4.200 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting
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MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 
 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

Adverteerders 
 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

Adverteerder budget <2,5 mio € 2.830 € -730 € 2.100 €

Adverteerder budget >2,5 mio € 5.660 € -1.460 € 4.200 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting
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MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 
 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

PR-bureaus 
 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

PR bureau < 6 medewerkers 2.830 € -730 € 2.100 €

PR bureau > 6 medewerkers 5.660 € -1.460 € 4.200 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting

 
 



 

 

 
 

MediaSpecs BVBA  – Private Weg 8 – B-1981 Hofstade  – Tel: +32(0)15-61 79 23    
BTW BE 0893-810-755 – IBAN BE38 3630 2554 3372 – BIC BBRU BE BB   

info@mediaspecs.be – www.mediaspecs.be 

 

MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 
 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

Media/Uitgever/Regie 

 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

Uitgever/Regie < 20 titels 2.830 € -730 € 2.100 €

Uitgever/Regie > 20 titels 5.660 € -1.460 € 4.200 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting
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MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 
 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

Freelancers 
 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

Freelance 2.830 € -730 € 2.100 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting
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MediaSpecs - Abonnement - Tarieven 2019 
 
 

1.121 669 305 615 1.004 523 1.870
Magazines Vakpers Dagbladen Regionale 

pers

Out-of-Home Radio/TV Digitaal

5.820 media waaronder :

 
 
 
 

Onderzoeksbureaus 

 

2019 Bruto tarief Korting Netto tarief

Onderzoeksbureaus 5.660 € -1.460 € 4.200 €
 

 

 

Aantal titels in de MediaSpecs-database 

oktober 2014 : 5244 titels  

oktober 2015 : 5408 titels  

oktober 2016 : 5743 titels  

oktober 2017 : 5934 titels  

oktober 2018 : 5820 titels  

 

Omschrijving geleverde dienst 

Toegang tot de MediaSpecs-database, onbeperkte consultatie, voor alle medewerkers van het geabonneerde bedrijf. 

De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd 

afgesloten.  

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte 

entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik 

van aparte logo’s en bedrijfsnamen).  

 

Prijszetting volgende jaren 

Tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen ten laatste op 31 oktober bekendgemaakt worden. 

 

Kortingen 

2 abonnementen -5% 3-5 abonnementen -7% > 5 abonnementen -10%

Concerncontract korting

 
 

 


