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VERSCHIJNINGS-/INLEVERDATA
Nummer

Verschijningsdatum

Materiaal aanleveren voor

Nummer 1

25 maart

week 9

10 maart

week 7

Nummer 2

24 juni

week 26

10 juni

week 24

Nummer 3

23 september

week 39

9 september

week 37

Nummer 4

9 december

week 50

25 november

week 48

ADVERTENTIETARIEVEN
Zwart/wit		

1x		

REFLEX 2015 per plaatsing en exclusief BTW

3x		

6x

Toeslagen

2/1 pagina

€

2.950,-

€

2.660,-

€

2.510,-

Full colour per pagina

€

1.120,-

1/1 pagina

€

1.570,-

€

1.410,-

€

1.330,-

Steunkleur per pagina

€

640,-

1/2 pagina

€

990,-

€

890,-

€

840,-

Overeengekomen speciale

1/4 pagina

€

610,-

€

550,-

€

520,-

plaats 		Advertentietarief + 25%
		

Advertorial 1/1 pagina

Tarieven bijsluiter

€ 2.690,- (inclusief kleurgebruik en opmaak)

€ 2.520,- + € 160,- handling + porti > 20 gram

ADVERTENTIE MATERIAAL
Aanleveradres

Illustraties en foto’s

Studio About.., Design & Interaction / Kim den Ouden

•

Minimaal 300 dpi (max. 125% vergroot)

Telefoon:

06 - 2856 4428

•

EPS, JPG of TIFF-bestanden.

Email:

kim@studioabout.nl
Formaten

Reserveringen en informatie

Bladspiegel (Aflopend)

AdNovus B.V.

•

2/1 pagina: 420 x 260 mm* (b x h)

Telefoon:

036 - 524 09 59

•

1/1 pagina: 210 x 260 mm* (b x h)

Email:

info@adnovus.nl

•

1/2 pagina: 210 x 130 mm* (b x h)

* Exclusief 3 mm rondom
Technische specificaties
•

Certified PDF (300 dpi) met snijtekens

Zetspiegel

•

(Digitale) drukproef (Géén print!).

•

2/1 pagina: 360 x 220 mm (b x h)

•

1/1 pagina: 180 x 220 mm (b x h)

•

1/2 pagina: 180 x 110 mm (b x h)

	Zonder drukproef worden advertenties volgens
standaarddrukwaarden gedrukt!

