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Tariefkaart 2019
ALGEMENE INFORMATIE
titel
uitgegeven door
verschijningsfrequentie
verschijningsdag
advertentieverkoop

advertentie-exploitatie

prijs van extra
bewijsnummer

Bindinc. 50+ Bereikspakket
Bindinc.
Wekelijks
Zie de online informatie van de betreffende titels *
Bindinc.Adverteren
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum
Postbus 580, 1200 AN Hilversum
Telefoon 035 - 672 69 00 (reserveringen)
E-mail adverteren@bindinc.nl
Sanoma Media Netherlands B.V.
Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp
Postbus 1907, 2130 JK Hoofddorp
Telefoon 088 - 556 56 56
NL14 INGB 065003 6344
T.n.v. Bindinc.Adverteren
Hoofddorp

€

TECHNISCHE GEGEVENS
drukprocédé
papiersoort
ICC profiel

Zie ICC profielen*
Zie ICC profielen*
Zie ICC profielen*

bladspiegel
zetspiegel
advertentiemateriaal

zie linksonder
zie linksonder
Digitale bestanden in het bestandsformaat
Certified PDF tijdschriften Nederland

1,89 (excl. btw)

termijn van inzending

Zie voor uiterste inleverdata
de online informatie van de betreffende titels*

De advertentiepagina dient als 'Single page'
PDF bestand geleverd te worden (1 pagina
per bestand); lever voor een spread 2
documenten aan.

annuleringstermijn

Voor specificaties zie reproservices*

materiaal aan

Gelijk aan sluitingsdatum zoals vermeld in
de online informatie van de betreffende titels*
Zie de online informatie*

algemene voorwaarden

Zie de online informatie*

* online informatie :

verspreide oplage

1.073.500 ex. (NOM 2017-Q3 t/m 2018-Q2)

bereikcijfers alle titels

2.095.700 NOM 2018-III

www.bindinc-adverteren.nl

formaten en afmetingen in mm

Advertentietarieven

zetspiegel
formaat

losse prijs per plaatsing in euro's, incl. 30% bereikspakketkorting, excl. btw
breedte x hoogte

1/1 formaat televizier
1/1 formaat mikro gids
1/1 formaat tvfilm
1/1 formaat varagids
1/1 formaat max magazine
1/1 formaat overige titels*

172 x 235
192 x 192
196 x 268
183 x 216
168 x 248
172 x 215

Formaat

Tarief

1/1

33.756

2/1

67.513

Avrobode, Televizier, TVFilm, NCRV-gids, KRO Magazine, Mikro Gids,
MAX Magazine, VARAgids. *

aflopend (schoonsnede)
s.v.p. 5 mm toevoegen in verband
met de afsnede

formaat televizier

1/1
2/1

formaat mikro gids
1/1
2/1

formaat tvfilm
1/1
2/1

202 x 265
202 x 265 +
202 x 265
210 x 210
210 x 210 +
210 x 210

* Andere combinaties op aanvraag mogelijk.

210 x 285
210 x 285 +
210 x 285

formaat max magazine
1/1
2/1

200 x 285
200 x 285 +
200 x 285

formaat overige titels**
1/1
2/1

202 x 245
202 x 245 +
202 x 245

plaatsingswensen
Indien de opdrachtgever een speciale positie in een bepaalde editie wil vastleggen en Sanoma Media Netherlands na voorafgaand
overleg daarmee instemt, geldt voor deze plaatsingseis een toeslag van 10% op de brutoprijs per plaatsing.
Bij annulering van de plaatsingseis blijft de toeslag verschuldigd.
Sanoma Media Netherlands is niet gebonden t.a.v. alle overige plaatsingswensen. Een optie voor een speciale positie
in een bepaalde editie geldt ten hoogste 14 dagen na datum bevestiging door Sanoma Media Netherlands en vervalt dan.
bijzonderheden
Plusproposities en bijzondere advertentiemogelijkheden: op verzoek worden gedetailleerde gegevens verstrekt.
Zie ook de online informatie.*

1 november 2018
1 januari 2019
1 januari 2018

