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 Advertentie tarieven 2021-2022 

 

Afmeting cursusbrochure A5  

Oplage    Circa 46.000 exemplaren 

Verspreidingsdatum  Week 35 (30 augustus -  5 september 2021) 

Verspreidingsgebied  Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Driedorp, Appel,                                       

                                                         Holkerveen, Amersfoort Vathorst, Hooglanderveen,  

                                                         Putten, Ermelo, Zeewolde, Bunschoten en                                  

                                                         Spakenburg 

Formaat advertenties  Aangegeven in cm (b x h) 

Aanlever Specificaties  Full Colour (YMCK) als pdf of drukwerkgeschikte jpg  

                                                         (minimaal 300 dpi)  in de hieronder aangegeven  

                                                         afmetingen 

Aanleverdata advertentie Volledig opgemaakte advertenties: 27 juni 2021 

     Door ons op te maken advertenties: 20 juni 2021 

Formaat Beschrijving Tarief 

1/1 pagina Een advertentie van een hele pagina (Full 
Colour / A5) 

€  150 

½ pagina 
liggend 

Een advertentie van een halve pagina (Full 
Colour/ circa 14 x 10 cm) 

€ 75 

½ pagina 
staand 

Een advertentie van een hele pagina (Full 
Colour / circa 6.5 x 18,5 cm) 

€ 75 

¼ pagina 
staand 

Een advertentie van een hele pagina (Full 
Colour / circa 6,5 x  9,5cm) 

€ 40 

¼ pagina 
liggend 

Een advertentie van een hele pagina (Full 
Colour / circa 14 x 5 cm) 

€40 

 Voor 2021-2022 hanteren wij wederom een corona 
korting voor onze adverteerders op bovenstaande 
advertentie tarieven. 

-50% 
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Dienst Beschrijving Tarief 

Opmaak 
advertentie 
door VUN 

Wij verzorgen de opmaak van een 
eenvoudige advertentie voor u. 
 
U dient hiervoor zelf drukwerk geschikt 
beeldmateriaal (uw logo/foto’s) en tekst aan 
te leveren.  
 
U ontvangt de advertentie ter goedkeuring 
voor plaatsing. 

€  40 

 

Belangrijke informatie  
Heeft u ons vorig jaar ook gesteund middels een advertentie? Dan vernemen wij 

graag of u een herplaatsing van de advertentie wenst of een nieuwe advertentie 

wenst aan te leveren. 

 

De aangegeven formaten kunnen licht afwijken, dit is afhankelijk van de kwaliteit en 

schaalbaarheid van de door u aangeleverde advertentie. Daarnaast  is het mogelijk 

dat wij de advertentie iets aanpassen om deze beter te laten uitkomen op de 

pagina. Dit betreft altijd minimale verschillen. 

 

Naast de advertentie in ons cursusprogramma plaatsen wij uw logo met een link 

naar uw website op de sponsor pagina van onze website. 

 

U kunt uw advertentie aanleveren door deze te mailen naar 

secretariaat@lerenisvun.nl of deze via wetransfer naar ons toe te sturen. 

mailto:secretariaat@lerenisvun.nl

