
VERSCHIJNINGSDATA 2019 EN 2020

UITGAVE  DEADLINE  VERSCHIJNING

01 15 april week 19-2019   3

02 14 juni week 27-2019

03 21 oktober week 46-2019

01 20 januari week 7-2020

Er zijn volop mogelijkheden om je bedrijf 

te presenteren. Denk bijvoorbeeld aan 

een interview, een reportage, een 

terugkerende column, een opvallende 

advertentie of een nieuwsbericht. Kom 

met je vraag/idee of laat je adviseren!

OPLAGE

750 stuks, 3x per jaar.

FORMATEN

Bladspiegel 210 x 297 mm

Zetspiegel 194 X 281 MM 

ADVERTENTIETARIEVEN

  1x 2x 3x

1/1 pagina aflopend 210 x 297 mm € 350,- € 325,- € 300,-

1/1 pagina met kader 194 x 281 mm € 350,- € 325,- € 300,-

1/2 pagina staand 94 x 281 mm € 200,- € 180,- € 160,-

1/2 pagina liggend 194 x 138 mm € 200,- € 180,- € 160,-

1/4 pagina staand 94 x 138 mm € 100,- € 90,- € 80,-

1/4 pagina liggend 194 x   66 mm € 100,- € 90,- € 80,-

1/8 pagina liggend 94 x   66 mm € 85,- € 75,- € 65,-

• Toeslag 15% voor binnenzijde cover of achterzijde cover.

REDACTIONEEL

1 pagina  € 400,-

2 pagina’s  € 550,-

TARIEVEN BIJSLUITERS

Bijsluiter tot 5 gram € 500,-

Tussen 5-100 gram € 750,-

Boven 100 gram op aanvraag

AANLEVERSPECIFICATIES PDF

•  De advertenties in CMYK aanleveren als certifed PDF met 3 mm afloop  

en voorzien van snijtekens. De gebruikte afbeeldingen moeten omgezet  

zijn naar CMYK met een minimale resolutie van 300 dpi.

•  Al het materiaal graag aanleveren via: studio@ondernemendwestervoort.nl

KOPIJ EN AFBEELDINGEN APART AANLEVEREN TBV DE OPMAAK

•  Teksten met zo min mogelijk opmaak aanleveren. Foto’s niet in de tekst 

plaatsen, maar apart aanleveren zonder verdere bewerking en zo groot 

mogelijk op 300 dpi.

•  Logo’s gevectoriseerd (vanuit Illustrator) aanleveren in EPS of AI.

Voor advertenties die niet conform de specificaties zijn aangeleverd, worden  

de extra werkzaamheden tegen kostprijs doorberekend. Indien een advertentie 

niet geplaatst kan worden als gevolg van te laat geleverd advertentiemateriaal, 

wordt de gereserveerde ruimte desondanks in rekening gebracht. De uitgever 

heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een advertentie te weigeren.

VAN is het magazine van  
Ondernemend Westervoort. Van en door 

ondernemers uit Westervoort.

REDACTIEADRES
Klapstraat 69

6931 CE Westervoort
Telefoon 06-23049501

info@ondernemendwestervoort.nl
www.ondernemendwestervoort.nl

 UITGEVER
ONDERNEMEND WESTERVOORT

www.ondernemendwestervoort.nl

CONTACTPERSOON
Monique Disteli

Telefoon 06-23049501

Tarieven 2019

1/1 pagina aflopend

210 x 297 mm

1/1 pagina  
met (gekleurd) kader

194 x 281 mm

1/2 pagina liggend
194 x 138 mm

1/4 pagina liggend
194 x 66 mm

1/2 pagina 
staand

94 x 281 mm

1/4 pagina 
staand

94 x 138 mm

1/8 pagina 
liggend

94 x 66 mm

EXTRA MOGELIJKHEDEN

•  Kleiner adverteren dan 1/8 pagina, 

bijvoorbeeld alleen logo € 60,-;

•  Adverteren naast column, recept, 

make-over, of 100 woorden van, 

etc. op aanvraag;

• Logo op cover € 75,-;

•  Advertentie met kortingsbon, 

actiebon of monster (bijsluiter).

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocedé offset

Omslag 170 grams hvo

Binnenwerk 120 grams hvo

Afwerking geniet gebrocheerd

Aflopend 3 mm rondom

KORTING

Leden van Ondernemend Westervoort 

ontvangen een introductiekorting  

van 10% op de tarieven op deze pagina.


