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Uitgegeven door 
 
 
Uitgever 
 
Account manager 
 
 
 
Redactie 
 
 
 
Oplage 
 
Verschijningsfrequentie 
 
 

Bestelauto  
Eisma’s vakblad voor bestelautogebruikers en 
wagenparkbeheerders. 
 
Eisma Industriemedia bv 
Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem 
 
Rex Bierlaagh 
 
Yvette van Hal 
T 088- 29 44 760  
E y.vanhal@eisma.nl 
 
Arjan Velthoven, hoofdredacteur 
T. 088-29 44 709 
E. a.velthoven@eisma.nl 
 
99.000 exemplaren 
 
2x per jaar, mei en november 

Advertentietarieven 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 

uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aantal full colour plaatsingen in 12 maanden 
1x                                             2x 

1/1 pagina 22.350 20.562 

1/2 pagina 14.975 13.778 

1/4 pagina 10.950  10.075 

1/8 pagina    5.811   5.345 

Toeslagen  
Pagina 2 omslag                                   + 15% 
Pagina 3 omslag                                   + 10% 
Pagina 4 omslag                                   + 20% 
Overeengekomen speciale plaats    + 10% 
Opmaakkosten                                      doorberekening geschiedt op 
                                                                  basis van verricht werk. 

Formaat staand (bx h in mm) liggend (b x h in mm) 

1/1 pagina 187 x 257  

1/2 pagina   91 x 257                187 x 126 

1/4 pagina    91 x 126               187 x 61 

1/8 pagina  91 x 61               187 x 29 

Zetspiegel  187 x 257  

Bladspiegel 215 x 285 Afloop: 3 mm rondom extra  

Kleurmodus  CMYK 

Resolutie  300dpi  

Advertentieformaten 

Datum: januari 2017 
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Aanlevering digitaal advertentiemateriaal 

Per e-mail tot 10 mb naar bestelauto@zeedesign.nl 
Vanaf 10 mb via de gratis server www.dropsend.com of  
www.wetransfer.com 
Onder vermelding van titel, editienummer en verschijndatum. 

Digitaal advertentiemateriaal 

PDF 
• Certified PDF 
• Alle fonts invoegen 
 
Quark Xpress 
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen 
 
Adobe Illustrator 
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren 
• *.ai, *.eps 
 
Adobe Photoshop 
• Flattened (niet in lagen) 
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd 
• Geen multikanaal of duotoon beelden 
 
Overig (zonder opmaak) 
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen 

Aanleveren bijsluiters 

aantal  gelijk aan oplage (zie pagina 1) + 4% inschiet 
afwerken  handzaam in dozen verpakt 
deadline  uiterlijk 7 werkdagen voor verschijning 
aanleveradres Roto Smeets Weert 
 t.a.v. Leon Seerden  
 Weerterbeekweg 4 
 6001 VH Weert 
 o.v.v.: afzender, titel van het blad en nummer 

Verschijningstabel 2017 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 

uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Tariefkaart  2016 
  Datum: januari 2016 

nummer sluitdatum reserveren sluitdatum aanleveren verschijndatum 
 
     1 20-4-2017  26-4-2017  mei 2017 
     2 28-9-2017  4-10-2017  november 2017 

Datum: januari 2017 

http://www.dropsend.com/
http://www.wetransfer.com/


Bestelauto 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 

uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Branches & Merken 

Agri & Food 
Bakker in Bedrijf 
De Molenaar 
 
Bouw 
Aannemer  
Bouwwereld  
Installatie en Sanitair  
Glas in Beeld  
Eisma's Schildersblad  
SchildersVakkrant  
ZPP 'er in de Bouw  
 
Beeld & Communicatie 
Sign+ 
 
 
 

Handel & Varia 
MarktVisie  
Logistiek Totaal 
Vis Special  
Vlees+  
Recycling Magazine Benelux 
 
Mobiliteit 
TTM.nl 
 
Paarden 
Bit   
 
Koerier & Post 
Koerier en postbedrijven    

Totaal oplage 99.000 

Branches & Merken                             

Datum: januari 2017 



www.bestelauto.nl 

Leaderboard 

Een leaderboard is een grote, bijna pagina brede advertentie en 
is één van de meest  gangbare formaten. De leaderboard wordt 
direct onder de navigatiebalk getoond 
 
Specificaties 
• 728 x 90 pixels, maximaal 89 Kb 
Tarief per maand 
• € 930,-  

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Full banner 

Een full banner wordt geplaatst onder het nieuwsblok of  onder 
het productnieuws-blok. De full banner wordt ingezet voor het 
opbouwen van naamsbekendheid.  
 
Specificaties 
• 468 x 60 pixels, maximaal 80 Kb  
Tarief per maand 
• € 700,- 

Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat  dat altijd  
rechts op de pagina, boven de ‘vouw’ staat . Het formaat leent  
zich uitstekend voor de communicatie van verschillende typen  
boodschappen, waaronder video. 
 
Specificaties 
• 336 x 280 pixels, maximaal  80 Kb 
Tarief  per maand 
• € 930,- 

Rectangle 

Advertorial 

Een advertorial is een tekst advertentie die qua opmaak gelijkenis 
 vertoont met de redactionele inhoud van de pagina 
 
Specificaties 
• 200 tekens plus logo (100 x 50 of 70 x 70 pixels) 
Tarief per maand  
• € 700,- 

Logolink 

Een logolink is een korte klikbare tekst in 
combinatie met een logo, die naar de website 
leidt. 
 
Specificaties 
• logo 40 x 15 pixels 
 Tekstregel max 24 karakters incl. spaties 
Tarief per maand 
• € 392,-      
 

Rectangle 

Leaderboard 

Logolink 

Advertorial 

Unieke bezoekers                          12.000 gemiddeld p/mnd 
Pageviews                           25.000 gemiddeld p/mnd 
 
 
 
 

Statistieken www.bestelauto.nl 

Full banner 

Datum: januari 2017 



www.bestelauto.nl 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Corner ad 

Een corner ad is een advertentie die in de rechterbovenhoek  
verschijnt in de vorm van een omgekrulde pagina. 
 
Specificaties 
• In overleg, 1 positie 
Tarief per maand 
• € 2.250,- 

Layer bijvoorbeeld floor ad 

Een layer is een zeer opvallende uiting die  
Kortstondig (max. 8 sec.) aan een bezoeker van de  
website wordt getoond.  
 
Specificaties 
• Specifiek template gebruiken (Adrime) 
• Vraag de specificaties op bij verkoop 
Tarief 
• € 142,- CPM (per 1.000 pageviews) 

Roadblock 

Een roadblock biedt exclusieve en effectieve  
aanwezigheid op de pagina.  Zowel de leaderboard  
als de rectangle met dezelfde campagne worden op 
 één pagina getoond.   
 
Specificaties 
• Zie specificaties leaderboard en rectangle 
Tarief per maand 
• € 3.373,- 

Corner ad  

Floor  ad  

Roadblock  

Datum: januari 2017 



Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Digitale Nieuwsbrief Bestelauto 

Technische eisen van de banners:  

• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif 
• Html Code  
• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina 

 

Banners of advertorials voor plaatsing in nieuwsbrieven kunt u 

mailen naar:info@zeebanners.nl    

met een cc naar y.vanhal@eisma.nl 

Full banner 

Advertorial 

Verzenddatum digitale nieuwsbrief 

maandelijks naar ruim 5.300 ontvangers 

Aanleverspecificaties 

Meer informatie   

Yvette van Hal 

T 088- 29 44 760  

E y.vanhal@eisma.nl 
    

Advertorial 

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak  
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de pagina. 
 
Specificaties 
• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties 
• formaat logo/foto 120 x 120 pixels, max 20 Kb 
•Tarief 
• € 700,-  (per editie) 
 

Full banner 

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat 
bijna volledig over de gehele breedte van de pagina loopt. 
 
Specificaties 
• 468 x 60 pixels, maximaal 80 Kb 
Tarief 
• € 700,- per editie 

Verzenddatum digitale nieuwsbrief 

Datum: januari 2017 
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