
datum: 1 november 2018
ingangsdatum: 1 januari 2019

vervangt gegevens d.d.: 1 januari 2018

ALGEMENE INFORMATIE
titel VARAgids
uitgegeven door Omroepvereniging VARA, Hilversum
verschijningsfrequentie wekelijks
verschijningsdag dinsdag, eerste leesdag is zaterdag
advertentieverkoop Bindinc.Adverteren

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

advertentie-exploitatie Sanoma Media Netherlands B.V. papiersoort Zie ICC profielen*
Capellalaan 65, 2132 JL  Hoofddorp ICC profiel Zie ICC profielen*
Postbus 1907, 2130 JK  Hoofddorp
Telefoon 088 - 556 56 56 bladspiegel 202 x 245 mm (b x h)
NL14 INGB 0650 0363 44 zetspiegel 183 x 216 mm (b x h)
T.n.v.  Bindinc.Adverteren advertentiemateriaal Digitale bestanden in het bestandsformaat
Hoofddorp Certified PDF tijdschriften Nederland

abonnementsprijs 62,68€      
per jaar De advertentiepagina dient als 'Single page'
losse nummerprijs 0,99€        PDF bestand geleverd te worden (1 pagina 
prijs van extra per bestand); lever voor een spread 2
bewijsnummer 0,74€        (excl. btw) documenten aan. 

termijn van inzending Zie voor uiterste inleverdata Voor specificaties zie reproservices*
de online informatie*

annuleringstermijn Gelijk aan sluitingsdatum zoals vermeld in
de online informatie*

materiaal aan Zie de online informatie*

algemene voorwaarden Zie de online informatie* verspreide oplage 170.022 ex. (NOM 2017-Q3 t/m 2018-Q2)
bereikcijfers 443.700 NOM 2018-III

 * online informatie   :        www.bindinc-adverteren.nl

formaten en afmetingen in mm Advertentietarieven contractkorting
Contract- en volumekorting op aanvraag

zetspiegel losse prijs per plaatsing in euro's, excl. btw
formaat breedte x hoogte
2/1 183 x 216 + Formaat Tarief

183 x 216
1/1 183 x 216 1/4 pagina 2.711
1/2 - 183 x 106 1/2 pagina 5.337
1/2 I 90 x 212 1/1 pagina 8.471
1/4 - 183 x  50 2/1 pagina 16.942
1/4 I 43 x 212
1/4  90 x 106 Cover 2 9.742

Cover 3 9.742
Cover 4 10.165

aflopend (schoonsnede)
s.v.p. 5 mm toevoegen in verband Shoppingpositie 2.711
met de afsnede
formaat breedte x hoogte
2/1 404  x245 Spotjes
1/1 202 x 245 formaat prijs per plaatsing in euro's, excl. btw kortingen bij spotjes
1/2 - 202 x 125 (b x h) los Contract- en volumekorting op aanvraag
1/2 I 103 x 245

Spot 124 x 45 mm 1.775

met rugmarge
2/1 378 x 216
2 x 1/2 - 378 x 106

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

Tariefkaart 2019
datum: 1 november 2018

ingangsdatum: 1 januari 2019
vervangt gegevens d.d.: 1 januari 2018

ALGEMENE INFORMATIE
titel VARAgids
uitgegeven door Omroepvereniging VARA, Hilversum
verschijningsfrequentie wekelijks
verschijningsdag dinsdag, eerste leesdag is zaterdag
advertentieverkoop Bindinc.Adverteren

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

advertentie-exploitatie Sanoma Media Netherlands B.V. papiersoort Zie ICC profielen*
Capellalaan 65, 2132 JL  Hoofddorp ICC profiel Zie ICC profielen*
Postbus 1907, 2130 JK  Hoofddorp
Telefoon 088 - 556 56 56 bladspiegel 202 x 245 mm (b x h)
NL14 INGB 0650 0363 44 zetspiegel 183 x 216 mm (b x h)
T.n.v.  Bindinc.Adverteren advertentiemateriaal Digitale bestanden in het bestandsformaat
Hoofddorp Certified PDF tijdschriften Nederland

abonnementsprijs 62,68€      
per jaar De advertentiepagina dient als 'Single page'
losse nummerprijs 0,99€        PDF bestand geleverd te worden (1 pagina 
prijs van extra per bestand); lever voor een spread 2
bewijsnummer 0,74€        (excl. btw) documenten aan. 

termijn van inzending Zie voor uiterste inleverdata Voor specificaties zie reproservices*
de online informatie*

annuleringstermijn Gelijk aan sluitingsdatum zoals vermeld in
de online informatie*

materiaal aan Zie de online informatie*

algemene voorwaarden Zie de online informatie* verspreide oplage 170.022 ex. (NOM 2017-Q3 t/m 2018-Q2)
bereikcijfers 443.700 NOM 2018-III

 * online informatie   :        www.bindinc-adverteren.nl

formaten en afmetingen in mm Advertentietarieven contractkorting
Contract- en volumekorting op aanvraag

zetspiegel losse prijs per plaatsing in euro's, excl. btw
formaat breedte x hoogte
2/1 183 x 216 + Formaat Tarief

183 x 216
1/1 183 x 216 1/4 pagina 2.711
1/2 - 183 x 106 1/2 pagina 5.337
1/2 I 90 x 212 1/1 pagina 8.471
1/4 - 183 x  50 2/1 pagina 16.942
1/4 I 43 x 212
1/4  90 x 106 Cover 2 9.742

Cover 3 9.742
Cover 4 10.165

aflopend (schoonsnede)
s.v.p. 5 mm toevoegen in verband Shoppingpositie 2.711
met de afsnede
formaat breedte x hoogte
2/1 404  x245 Spotjes
1/1 202 x 245 formaat prijs per plaatsing in euro's, excl. btw kortingen bij spotjes
1/2 - 202 x 125 (b x h) los Contract- en volumekorting op aanvraag
1/2 I 103 x 245

Spot 124 x 45 mm 1.775

met rugmarge
2/1 378 x 216
2 x 1/2 - 378 x 106

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

Tariefkaart 2019

ALGEMENE INFORMATIE

titel VARAgids
uitgegeven door Omroepvereniging VARA, Hilversum
verschijningsfrequentie wekelijks
verschijningsdag dinsdag, eerste leesdag is zaterdag

advertentie-exploitatie  AdNovus B.V.
 Wisselweg 33, 1314 CB Almere
 Postbus 1188, 1300 BD Almere
 Telefoon: 036 - 5240959

 e-mail: info@adnovus.nl
 website: www.adnovus.nl

materiaal aan  http://vara.service4publishers.com

termijn van inzending  10 dagen voor verschijnen

annuleringstermijn  4 weken voor verschijnen

abonnementsprijs per jaar € 69,95

losse nummerprijs € 1,39 (€ 1,39 voor dubbelnummers)

prijs van extra bewijsnummer € 0,74 (excl. btw)

Tariefkaart 2021

TECHNISCHE GEGEVENS

bladspiegel  202 x 245 mm (b x h)
zetspiegel  183 x 216 mm (b x h)

drukprocedé cover rotatie offset
papiersoort 90 grs  LWC extra wit

drukprocedé binnenwerk  diepdruk
papiersoort 50 grs. SC-b

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

 datum: 1 november 2020
 ingangsdatum: 1 januari 2021
 vervangt gegevens d.d.: 1 januari 2020

verspreide oplage 139.985  ex. (NOM 2019-Q4 t/m 2020-Q3)
bereikcijfers  451.000 NOM 2020-IV

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

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


