
ingangsdatum: 1 januari 2023

ALGEMENE INFORMATIE

titel Mikro Gids
uitgegeven door Vereniging Katholieke Radio Omroep, Hilversum
verschijningsfrequentie Wekelijks
verschijningsdag Zie de online informatie *
advertentieverkoop Bindinc.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum
Postbus 580, 1200 AN Hilversum
Telefoon 035 - 672 69 00 (reserveringen)
E-mail adverteren@bindinc.nl

advertentie-exploitatie DPG Media BV
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
Telefoon 088-572 28 88
NL83 ABNA 0448 1128 76
KVK 34172906 - BIC ABNANL2A
NL810828662 B01

abonnementsprijs
per jaar 72,48€     

losse nummerprijs 1,25€       

prijs van extra
bewijsnummer 0,94€       (excl. btw)

drukprocédé
termijn van inzending Zie voor uiterste inleverdata papiersoort Zie ICC profielen*

de online informatie* ICC profiel 
annuleringstermijn Gelijk aan sluitingsdatum zoals vermeld in

de online informatie* bladspiegel 210 x 210 mm (b x h)
materiaal aan Zie de online informatie* zetspiegel 192 x 192 mm (b x h)

advertentiemateriaal Digitale bestanden in het bestandsformaat
algemene voorwaarden Zie de online informatie* Certified PDF tijdschriften Nederland

verspreide oplage 151.953 ex. (NOM 2021-Q3 t/m 2022-Q2) Een enkele advertentiepagina dient als één 'single page'   
bereikcijfers 303.000 (NOM 2022-II) pdf-bestand geleverd te worden. 

Lever voor een spread het geheel als één document aan.

*online informatie www.bindinc.nl/adverteren Voor specificaties zie reproservices*

Formaten en afmetingen in mm Advertentietarieven

bladspiegel / aflopend (schoonsnede) losse prijs per plaatsing in euro's, excl. btw
s.v.p. 5 mm toevoegen in verband met de afsnede Formaat Tarief

1/2 I 102 x 210 1/2 pagina 2.048 Cover 2 3.738
1/2 - 210 x 103 1/1 pagina 3.250 Cover 3 3.738
1/1 210 x 210 2/1 pagina 6.500 Cover 4 3.900
2/1 420 x 210

Spotjes
formaat prijs per plaatsing in euro's, excl. btw
(b x h) los

contractkorting
127 x 42 mm 683 Contract- en volumekorting op aanvraag

plaatsingswensen
Indien de opdrachtgever een speciale positie in een bepaalde editie wil vastleggen en DPG Media 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. 
DPG Media 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 DPG Media en vervalt dan.

spotjes
Voor tarieven en formaten van spotjes van de overige Bindinc.-titels: zie de aparte tariefkaart.

bijzonderheden
Mikro Gids is tevens onderdeel van de Bindinc. 50+-combinatie.
Plusproposities en bijzondere advertentiemogelijkheden: op verzoek worden gedetailleerde gegevens verstrekt.
Zie ook de online informatie*

Technische gegevens

Tariefkaart 2023

https://www.bindinc.nl/wp-content/uploads/2021/12/ICC-profielen-Bindinc-vs2022.pdf
https://www.bindinc.nl/wp-content/uploads/2021/12/ICC-profielen-Bindinc-vs2022.pdf
https://www.bindinc.nl/adverteren-2/specificaties/
https://www.bindinc.nl/adverteren-2/specificaties/
https://www.bindinc.nl/adverteren-2/specificaties/
https://go.dpgmedia.nl/magazines-reproservices-dpgmedia-2021
https://go.dpgmedia.nl/magazines-reproservices-dpgmedia-2021
https://go.dpgmedia.nl/magazines-reproservices-dpgmedia-2021

