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Krant van West-Vlaanderen

Formaat
367 mm hoogte
256 mm breedte

Kolombreedtes redactie
 1 kol.:  48 mm
 2 kol.: 100 mm
 3 kol.: 152 mm
 4 kol.: 204 mm
 5 kol.: 256 mm
 6 kol.: 322 mm
 7 kol.: 374 mm
 8 kol.: 426 mm
 9 kol.: 478 mm
 10 kol.: 530 mm (panoramisch)

Formaten binnenpagina

Formaten Krant van West-Vlaanderen Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld 
te zijn van: 
•	een	verzendnota met minimaal volgende gege-

vens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, 
datum en titel van alle edities waarin het materiaal 
gebruikt moet worden, naam van het thema en ver-
wijzing naar het overeenstemmend ordernummer.

48 mm x 1 kol. 48 mm x 2 kol. 48 mm x 3 kol. 48 mm x 4 kol. 48 mm x 5 kol.

100 mm x 1 kol. 100 mm x 2 kol. 100 mm x 3 kol. 100 mm x 4 kol. 100 mm x 5 kol.

181 mm x 2 kol. 181 mm x 3 kol. 181 mm x 5 kol.

200 mm x 2 kol. 200 mm x 3 kol. 200 mm x 5 kol.

260 mm x 2 kol. 260 mm x 3 kol. 260 mm x 5 kol.

367 mm x 2 kol. 367 mm x 3 kol. 367 mm x 5 kol.
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Formaten frontpagina

Formaten pano

Kolombreedtes rubrieken (enkel provinciaal katern)
 1 kol.:  34 mm
 2 kol.: 71 mm
 3 kol.: 108 mm
 4 kol.: 145 mm
 5 kol.: 182 mm
 6 kol.: 219 mm
 7 kol.: 256 mm
 14 kol.: 530 mm (panoramisch)

Hoogte varieert per 50 mm.

Formaten Krant van West-Vlaanderen Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld 
te zijn van: 
•	een	verzendnota met minimaal volgende gege-

vens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, 
datum en titel van alle edities waarin het materiaal 
gebruikt moet worden, naam van het thema en ver-
wijzing naar het overeenstemmend ordernummer.

75 mm x 80 mm 75 mm x 170 mm 75 mm x 256 mm Corner 40 mm x 40 mm
(vierkant met gebogen rand)

1/2 pano: 181 mm x 10 kol.

Pano: 367 mm x 10 kol.

Pano +: 367 mm x 20 kol.


