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Binnen Omroep Ede is EDE FM een sterke pijler. Met ongeveer tachtig vrijwilligers, meer dan dertig uur 
live radio per week en 25 verschillende programma’s is EDE FM één van de grotere lokale radiostations 
van Nederland. EDE FM bestaat uit redacties voor uiteenlopende programma's. Binnen die redacties 
werken gepassioneerde mensen die weten waar ze over praten. 
 
Adverteren op EDE FM is een zeer geschikt advertentiemedium voor grote als kleine bedrijven, die in de 
gemeente Ede hun naamsbekendheid willen vergroten, hun omzet willen verhogen of hun klanten 
beter willen informeren. Door onze aantrekkelijke advertentietarieven is een advertentie op EDE FM 
voor iedereen betaalbaar. 
 
Het verzorgingsgebied is de gemeente Ede met 115.710 inwoners. 
 
Uit onderzoek (2019) blijkt het volgende: 
Ongeveer één op de zeven luistert wel eens naar EDE FM. Mannen luisteren vaker dan vrouwen. Lager 
opgeleiden luisteren ongeveer even veel naar de lokale omroep als hoger opgeleiden. 
Gepensioneerden en werkzoekenden/arbeidsongeschikten luisteren het vaakst. EDE FM wordt vooral 
thuis beluisterd (68%) en in mindere mate in de auto (28%). ’s Middags en ’s avonds zijn als 
luistertijdstip iets geliefder dan ’s ochtends. 
 
Totaalbereik: 14% 
Weekbereik: 6,44% 
Dagbereik: 2,38% 
 

 
 



 Adverteren op EDE FM 
 
  
 
 

Stichting Omroep Ede | Postbus 4242 | 6710 EE Ede | KVK 09070199 | IBAN NL14RABO0337560870 | BTW NL801496676B01 | blad 2 van 2 

Een audio-reclamespot:  
• duurt maximaal 30 seconden 
• wordt alle dagen in de afgenomen periode uitgezonden op EDE FM 
• wordt minimaal 6 keer per dag uitgezonden tussen 8.00 uur en 22.00 uur 
• wordt op verzoek vernieuwd en desgewenst geactualiseerd (nieuwe spot zie kosten 

uitzendklaar maken) 
• tag-on van maximaal 5 seconden in overleg 

 
 
De tarieven voor adverteren op EDE FM 
 

weken EDE FM 
2 € 50 
4 € 90 

12 € 180 
26 € 300 
52 € 480 

 
Uitzendklaar maken: €50 per spot die voor het eerst op EDE FM wordt uitgezonden 
 
 
U wilt adverteren, maar u hebt nog geen spot? 
Wij verwijzen u graag naar lokale partners die voor u een spot kunnen produceren. 
 
 
Technische specificaties 
Bestand in wav-formaat of als mp3. Mp3 op 320 kb/s met constante bitrate (CBR). 
 
Stand 01-01-2021. Eerdere tariefkaarten zijn vervallen. 
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 
 
 
Meer informatie over adverteren op XON? 
Neem contact op met Ruben Landman: 06 – 40 46 57 13, reclame@omroepede.nl 


