
Kerkblad voor het Noorden
orgaan voor de christelijke gereformeerde kerken

Tarievenkaartge-update op 23-01-2017

Abonnementsprijs
bij automatische incasso:
€ 52,50 per jaar
€ 26,75 per half jaar
bij nafacturering:
€ 54,00 per jaar
€ 28,25 per half jaar

Eindredactie
Mevrouw K. Brouwer-Oolders
Alle stukken voor de redactie bij voorkeur
per e-mail: klazien.brouwer@home.nl

Opmaak/vormgeving/drukwerkverzorging
idd.nu

Verschijningsfrequentie
46 x per jaar

Oplage
2.500 exemplaren abonnees

Internet
www.kerkbladvoorhetnoorden.nl

Adverteren 2016
Verschijningsfrequentie: wekelijks
Verschijningsdag: donderdag
Reserveringstermijn: 2 weken voor verschijning
Termijn van inzending: 1 week voor verschijning
Annuleringstermijn: 2 weken voor verschijning

Technische gegevens
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 190 x 280 mm
Drukprocédé: offset
Papiersoort: 80 grs lhh mat mc

Informatie, reserveringen en aanleveren materiaal
Nico Postuma
Tel. 06 - 139 959 05
adverteren@kerkbladvoorhetnoorden.nl

Advertentieformaten en tarieven
(alle prijzen zijn exclusief BTW)

Grootte  Formaat in mm (bxh)  Basistarief
1/1 pagina  180 x 266  € 460,-
1/1 pagina aflopend  210 x 297  € 460,-
v.v. 3 mm afloop rondom
1/2 pagina staand  87 x 266 € 230,-
1/2 pagina liggend  180 x 130  € 230,-
1/4 pagina liggend  180 x 62  € 115,-
1/4 pagina staand  87 x 130  € 115,-
1/8 pagina liggend  87 x 62  € 60,-

Per nummer is er maximaal ruimte voor 1,5 pagina advertenties.

Bijsluiters/inserts
Kerkblad voor het Noorden wordt verzonden in een transparante folie.
Het bijsluiten/insteken van drukwerk is mogelijk.
Kosten: € 750,- (niet groter en zwaarder dan het magazine)
Hierbij kunnen nog extra kosten komen i.v.m. porto en handling.

Aanleveren bijsluiters/inserts
Van Elst, Schumanpark 75, 7336 AS Apeldoorn
T.a.v. Eelko Tolsma o.v.v. editienummer en verschijningsdatum
Inzenden van materiaal: uiterlijk acht werkdagen voor de 
verschijningsdatum

Familieberichten
Voor familieberichten hanteren wij vaste kolombreedtes en aangepaste 
tarieven. Indien gewenst kunnen wij de familieadvertentie ook opmaken.
Aanlevering via familieberichten@kerkbladvoorhetnoorden.nl

Grootte  Formaat in mm (bxh)  Familie-  Opmaak
  berichten advertentie
1/2 pagina liggend  188 x 135  € 230,-  € 60,-
1/4 pagina liggend  124 x 90  € 115,-  € 45,-
1/8 pagina staand  60 x 90  € 60,-  € 35,-
(bovenstaande formaten zijn ter indicatie; hoogtes mogen variëren)

Aanlevering advertentiematerialen/familieberichten
Advertentiemateriaal: Aanlevering bij voorkeur volgens de standaard
‘Certified PDF tijdschriften Nederland’.
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

Facturering
Advertentieadministratie Kerkblad voor het Noorden
idd.nu, tel. 0529 - 43 88 99
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