
Neder landse  S tandaard  Tar i e f  Documenta t i e  (NSTD)  201 1
 datum:  1 januari 2011
 vervangt gegevens d.d.:  1 september 2010

ALGEMENE INFORMATIE

titel : vpro gids

uitgegeven door : Omroepvereniging VPRO

verschijningsfrequentie : wekelijks 

verschijningsdag : woensdag 

advertentie-exploitatie : AdNovus B.V.

  Bolderweg 2, 1332 AT Almere

  Postbus 1188, 1300 BD Almere

  Telefoon:      036 - 5240959  

  Fax:                036 - 5240893

  e-mail: info@adnovus.nl

  website: www.adnovus.nl

   

materiaal aan :  advertentie@vpro.nl

    

termijn van inzending : 10 dagen voor verschijnen

annuleringstermijn : 4 weken voor verschijnen

abonnementsprijs per jaar : € 59,-

losse nummerprijs : € 1,40

TECHNISCHE GEGEVENS

bladspiegel : 215 x 285

zetspiegel : 195 x 265 

drukprocedé : offset-rotatie

papiersoort : omslag: 135 grs. hv gesatineerd mc 

  binnenwerk: 55 grs. verbeterd courant

afwerking : geniet gebrocheerd

advertentiemateriaal :  certifi ed PDF volgens de standaard 

‘Certifi ed PDF tijdschriften Nederland’

  

afl opende advertenties dienen altijd voorzien te zijn van snijtekens

kosten veroorzaakt door aanlevering van niet gecertifi ceerd 

advertentiemateriaal worden doorberekend

verspreide oplage : 213.117 ex.

   (HOI kwartaal 3/2009 t/m kwartaal 2/2010)

bereikcijfers: : zie NOM Print Monitor

ADVERTENTIETARIEVEN
losse prijs per plaatsing excl. btw

formaat  zwart/wit   fullcolour

 

1/4 pag. € 1.350        €      2.950

1/2 pag. €  2.200   €      4.995

1/1 pag. €  3.885          €      6.880

Spotadvertentie    €         795  €      1.685  

        

Toeslag omslag pagina 2 : 20%

CONTRACTKORTING

 1% bij 2 plaatsingen

 2% bij 3 plaatsingen

 3% bij 4 plaatsingen

 4% bij 5 plaatsingen

 5% bij 6 plaatsingen

 6% bij 9 plaatsingen

 7% bij 12 plaatsingen

 8% bij 18 plaatsingen

 9% bij 24 plaatsingen 

afl opend/rugmarge  Er wordt geen toeslag berekend voor advertenties die afl opend en/of met 

rugmarge worden geplaatst.

plaatsingwensen  Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht 

worden aanvaard. Als voldaan kan worden aan de wens voor een speciale 

plaats (inclusief achterpagina) wordt een toeslag van 20% over het totale 

plaatsingsbedrag in rekening gebracht.

bijzonderheden Voor het meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte   

 gedaan.

 vpro gids brengt meerdere keren per jaar een bijlage uit.

 

 

 

FORMATEN EN AFMETINGEN

formaat  breedte x hoogte

  in mm

zetspiegel 

1/4 | 95 x 130

1/2 — 195 x 130

1/2 | 95 x 265

1/1  195 x 265

2/1  410 x 265

afl opend*

1/1  215 x 285

2/1  430 x 285

Spot advertentie 1 kolom 56 x 45

* 5 mm overvul noodzakelijk
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http://vpro.service4publishers.com (web)

vpro@service4publishers.com (email)

dinsdag

1 januari 2012
21 juni 20112012

€ 61,95

€ 1,45

Tarieven plusproposities 2011 
Tarieven in euro’s x 1.000 exemplaren drukoplage, gebaseerd op kant en klare aanlevering. 

Meehechten (dubbele) 
antwoordkaart* 

 

t/m 4  
pagina’s 

t/m 8 
pagina’s 

t/m 12 
pagina’s 

t/m 16 
pagina’s 

t/m 24 
pagina’s 

VPRO gids € 34 € 96 € 108 € 120 € 132 € 147

*: Hechten (dubbele) antwoordkaart alleen mogelijk vanaf 50.000 exemplaren

Opplakken*/** enkele 
antwoordkaart 

 
 

sachet** 
 

t/m 4 
pagina’s 

t/m 8 
pagina’s 

t/m 12 
pagina’s 

t/m 16 
pagina’s 

VPRO gids € 40 € 91 € 82 € 112 € 140 € 167

*: Opplakken altijd in combinatie met afname van 1/1 advertentiepagina.
**: Tarief sachet onder voorbehoud van productietest. 

Losse 
bijlagen* 

    2 pagina’s  
los insteken 

 
 

4 pagina’s 
los insteken 

8 pagina’s 
los insteken 

2 pagina’s 
meesealen 

4 pagina’s 
meesealen 

8 pagina’s 
meesealen 

VPRO gids € 86 € 92 € 98 € 121 € 127 € 133

*: Meesealen losse bijlagen alleen mogelijk vanaf 50.000 exemplaren

Aanvullende gegevens en voorwaarden. 

Oplage Gemiddelde drukoplage najaar 2010 
 

Abonnee oplage HOI, Q3 2010 
VPRO Gids 235.000 exemplaren 214.576 exemplaren

Oplagen verschillen per editie. Genoemde cijfers zijn indicatief. Neem contact op voor 
actuele oplagecijfers!

Aanvullende voorwaarden  Genoemde tarieven zijn per 1.000 exemplaren drukoplage (tenzij anders 
vermeld) en excl. BTW.

 Over de tarieven wordt burokorting verstrekt.
 Genoemde oplagecijfers zijn indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten 

aan worden verleend.
 Voor een definitieve totaalprijs is vooraf overleg noodzakelijk.
 Tarieven van bijlagen zijn gebaseerd op een gewicht van 25 gram, 

sachets op basis van 3 gram. Voor zwaardere bijlagen geldt per 25 gram 
extra gewicht een meerprijs op portokosten van € 27,-- per 1.000 ex. Voor 
sachets/ monster € 96,-- per 1.000 ex.

Overleg Voor overleg over plusproposities is noodzakelijk!
Dit in verband met de technische mogelijkheden, aanlevercondities en 
eventuele tests van het sachet/monster.

Meer informatie AdNovus B.V. Telefoon: 036-5240959
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Oplage: 156.170  (NOM 2018-Q3 t/m 2019-Q2)

Bij het los inschieten van een insert, zonder de gids te sealen, bestaat er een 
kleine kans dat deze bij de verzending uit de gids valt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de naam VPRO niet worden vermeld 
in advertenties, inserts, url’s, kortingscodes, etc.

Vooroverleg over plusproposities is noodzakelijk!
Dit in verband met de technische mogelijkheden, aanlevercondities en  
eventuele tests van de pluspropositie.

Tarieven plusproposities 2020

PPP’s Mediawaarde 
(per 1.000)

Meehechten/binden
4 pagina’s (A4 gevouwen naar A5) €     67,00

6 pagina’s (extra fl ap) €     75,00

8 pagina’s (extra) €     77,00

12 pagina’s €     86,00

24 pagina’s €   104,00

32 pagina’s €   116,00

Plakken
plakkaart €    25,00

creditcard €    58,00

PPP’s Mediawaarde 
(per 1.000)

Los opleggen/sealen
2 pagina's � €  117,00

4 pagina’s €  128,00

6 pagina's €  136,00

12 pagina’s � €  147,00

24 pagina’s � €  154,00

32 pagina’s €  177,00

�

•   LET OP: 
Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de naam VARA Gids niet 
worden vermeld in advertenties, inserts, urls, kortingcodes, etc. 
Dit geldt ook voor het logo.
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CONTRACTKORTING

 1% bij 2 plaatsingen

 2% bij 3 plaatsingen

 3% bij 4 plaatsingen

 4% bij 5 plaatsingen
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plaats (inclusief achterpagina) wordt een toeslag van 20% over het totale 

plaatsingsbedrag in rekening gebracht.
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afl opend*
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2/1  430 x 285
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* 5 mm overvul noodzakelijk
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Overleg Voor overleg over plusproposities is noodzakelijk!
Dit in verband met de technische mogelijkheden, aanlevercondities en 
eventuele tests van het sachet/monster.

Meer informatie AdNovus B.V. Telefoon: 036-5240959

Tarieven plusproposities 2011 
Tarieven in euro’s x 1.000 exemplaren drukoplage, gebaseerd op kant en klare aanlevering. 

Meehechten (dubbele) 
antwoordkaart* 

 

t/m 4  
pagina’s 

t/m 8 
pagina’s 

t/m 12 
pagina’s 

t/m 16 
pagina’s 

t/m 24 
pagina’s 

VPRO gids € 34 € 96 € 108 € 120 € 132 € 147

*: Hechten (dubbele) antwoordkaart alleen mogelijk vanaf 50.000 exemplaren

Opplakken*/** enkele 
antwoordkaart 

 
 

sachet** 
 

t/m 4 
pagina’s 

t/m 8 
pagina’s 

t/m 12 
pagina’s 

t/m 16 
pagina’s 

VPRO gids € 40 € 91 € 82 € 112 € 140 € 167

*: Opplakken altijd in combinatie met afname van 1/1 advertentiepagina.
**: Tarief sachet onder voorbehoud van productietest. 

Losse 
bijlagen* 

    2 pagina’s  
los insteken 

 
 

4 pagina’s 
los insteken 

8 pagina’s 
los insteken 

2 pagina’s 
meesealen 

4 pagina’s 
meesealen 

8 pagina’s 
meesealen 

VPRO gids € 86 € 92 € 98 € 121 € 127 € 133

*: Meesealen losse bijlagen alleen mogelijk vanaf 50.000 exemplaren

Aanvullende gegevens en voorwaarden. 

Oplage Gemiddelde drukoplage najaar 2010 
 

Abonnee oplage HOI, Q3 2010 
VPRO Gids 235.000 exemplaren 214.576 exemplaren

Oplagen verschillen per editie. Genoemde cijfers zijn indicatief. Neem contact op voor 
actuele oplagecijfers!

Aanvullende voorwaarden  Genoemde tarieven zijn per 1.000 exemplaren drukoplage (tenzij anders 
vermeld) en excl. BTW.

 Over de tarieven wordt burokorting verstrekt.
 Genoemde oplagecijfers zijn indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten 

aan worden verleend.
 Voor een definitieve totaalprijs is vooraf overleg noodzakelijk.
 Tarieven van bijlagen zijn gebaseerd op een gewicht van 25 gram, 

sachets op basis van 3 gram. Voor zwaardere bijlagen geldt per 25 gram 
extra gewicht een meerprijs op portokosten van € 27,-- per 1.000 ex. Voor 
sachets/ monster € 96,-- per 1.000 ex.

Overleg Voor overleg over plusproposities is noodzakelijk!
Dit in verband met de technische mogelijkheden, aanlevercondities en 
eventuele tests van het sachet/monster.

Meer informatie AdNovus B.V. Telefoon: 036-5240959

219207Niet mogelijk**

** Losse bijlagen vanaf 4 pagina’s worden geseald

Niet mogelijk** 231

Tarieven plusproposities 2011 
Tarieven in euro’s x 1.000 exemplaren drukoplage, gebaseerd op kant en klare aanlevering. 

Meehechten (dubbele) 
antwoordkaart* 

 

t/m 4  
pagina’s 

t/m 8 
pagina’s 

t/m 12 
pagina’s 

t/m 16 
pagina’s 

t/m 24 
pagina’s 

VPRO gids € 34 € 96 € 108 € 120 € 132 € 147

*: Hechten (dubbele) antwoordkaart alleen mogelijk vanaf 50.000 exemplaren

Opplakken*/** enkele 
antwoordkaart 

 
 

sachet** 
 

t/m 4 
pagina’s 

t/m 8 
pagina’s 

t/m 12 
pagina’s 

t/m 16 
pagina’s 

VPRO gids € 40 € 91 € 82 € 112 € 140 € 167

*: Opplakken altijd in combinatie met afname van 1/1 advertentiepagina.
**: Tarief sachet onder voorbehoud van productietest. 

Losse 
bijlagen* 

    2 pagina’s  
los insteken 

 
 

4 pagina’s 
los insteken 

8 pagina’s 
los insteken 

2 pagina’s 
meesealen 

4 pagina’s 
meesealen 

8 pagina’s 
meesealen 

VPRO gids € 86 € 92 € 98 € 121 € 127 € 133

*: Meesealen losse bijlagen alleen mogelijk vanaf 50.000 exemplaren

Aanvullende gegevens en voorwaarden. 

Oplage Gemiddelde drukoplage najaar 2010 
 

Abonnee oplage HOI, Q3 2010 
VPRO Gids 235.000 exemplaren 214.576 exemplaren

Oplagen verschillen per editie. Genoemde cijfers zijn indicatief. Neem contact op voor 
actuele oplagecijfers!

Aanvullende voorwaarden  Genoemde tarieven zijn per 1.000 exemplaren drukoplage (tenzij anders 
vermeld) en excl. BTW.

 Over de tarieven wordt burokorting verstrekt.
 Genoemde oplagecijfers zijn indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten 

aan worden verleend.
 Voor een definitieve totaalprijs is vooraf overleg noodzakelijk.
 Tarieven van bijlagen zijn gebaseerd op een gewicht van 25 gram, 

sachets op basis van 3 gram. Voor zwaardere bijlagen geldt per 25 gram 
extra gewicht een meerprijs op portokosten van € 27,-- per 1.000 ex. Voor 
sachets/ monster € 96,-- per 1.000 ex.

Overleg Voor overleg over plusproposities is noodzakelijk!
Dit in verband met de technische mogelijkheden, aanlevercondities en 
eventuele tests van het sachet/monster.

Meer informatie AdNovus B.V. Telefoon: 036-5240959

Oplage: 156.170  (NOM 2018-Q3 t/m 2019-Q2)

Bij het los inschieten van een insert, zonder de gids te sealen, bestaat er een 
kleine kans dat deze bij de verzending uit de gids valt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de naam VPRO niet worden vermeld 
in advertenties, inserts, url’s, kortingscodes, etc.

Vooroverleg over plusproposities is noodzakelijk!
Dit in verband met de technische mogelijkheden, aanlevercondities en  
eventuele tests van de pluspropositie.

Tarieven plusproposities 2020

PPP’s Mediawaarde 
(per 1.000)

Meehechten/binden
4 pagina’s (A4 gevouwen naar A5) €     67,00

6 pagina’s (extra flap) €     75,00

8 pagina’s (extra) €     77,00

12 pagina’s €     86,00

24 pagina’s €   104,00

32 pagina’s €   116,00

Plakken
plakkaart €    25,00

creditcard €    58,00

PPP’s Mediawaarde 
(per 1.000)

Los opleggen/sealen
2 pagina's € €  117,00

4 pagina’s €  128,00

6 pagina's €  136,00

12 pagina’s € €  147,00

24 pagina’s € €  154,00

32 pagina’s €  177,00

€

•   Zonder


