
Buttn

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

nummer 01010690. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, (tenzij anders aangegeven) exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 

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

Tariefkaart  2017

Maandelijkse digitale nieuwsbrief:

4.495 abonnees (december 2016)

Vakblad Het Schaap:

gemiddelde verspreide oplage = 5.086

exemplaren (HOI-cijfers 2015)

Website www.hetschaap.nl:

gemiddeld 27.117 paginaweergaves per maand (2016)



Het Schaap

Buttn

Algemene informatie

Titel
Ondertitel

Uitgegeven door

Uitgever
Advertentieverkoop

Redactie

Gem. verspreide oplage
Jaargang
Verschijningsfrequentie

Het Schaap
Vakblad voor schapenhouders in Nederland 
en België
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM  Leeuwarden
Peter Feenstra
Buitendienst Binnendienst
Felix Berentsen Wilma Zijlstra
+31 (0)6-42759518          +31 (0)88-2944847
f.berentsen@eisma.nl      w.zijlstra@eisma.nl 
Jacqueline Wijbenga, alg. hoofdredacteur
Jacques Engelen, redactiecoördinator
+31 (0)88-2944978
hetschaap@eisma.nl 
Jacqueline van Onna
Tessa Nederhoff
5.086 (HOI-cijfers 2015)
41
10 x per jaar

Advertentietarieven

Pagina 2 omslag + 15 %

Pagina 3 omslag + 10 %

Pagina 4 omslag + 20 %

Overeengekomen speciale plaats + 10 % (geen hartpagina’s)

Brief onder nummer € 22

Opmaakkosten doorberekening geschiedt 

op basis van verricht werk

Druktechnische gegevens

Drukprocedé offset
Papiersoort omslag 135 g/m2 hv gesatineerd mc
Papiersoort binnenwerk 90 g/m2 hv halfmat mc

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

Full colour 1 x 3 x 6 x

1/1 pagina € 2.992 € 2.846 € 2.703

1/2 pagina € 1.817 € 1.730 € 1.645

1/4 pagina € 1.258 € 1.196 € 1.135

1/8 pagina € 900 € 854 € 814

1/16 pagina € 648 € 619 € 565

Zwart-wit 1 x 3 x 6 x

1/1 pagina € 1.740 € 1.658 € 1.570

1/2 pagina € 940 € 898 € 854

1/4 pagina € 505 € 484 € 460

1/8 pagina € 275 € 261 € 249

1/16 pagina € 146 € 140 € 132

Fokblok € 96
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Bijsluiters / meehechters

Toeslagen

Lammetje lammetjes worden standaard vanuit het blad 

één maand doorgeplaatst op 

www.hetschaap.nl/advertenties

- eerste 6 regels over 1 kolom € 45,79

- per extra regel (max. 8) € 6,50

Tariefkaart  2017

Bijsluiter max. 1 A4 op aanvraag
Bijsluiter max. 1 A3 (gevouwen tot A4) op aanvraag
Bijsluiter groter dan 1 A3 op aanvraag
Meehechter, max. 1 A3 op aanvraag
Meehechter, groter dan 1 A3 op aanvraag

inzake technische uitvoering graag tijdig contact opnemen



Aanleveren digitaal advertentiemateriaal

Tot 10 mb per e-mail naar hetschaap@zeedesign.nl, maak 
voor grotere bestanden gebruik van https://eisma.wetransfer.com.

Digitaal advertentiemateriaal

PDF
• Certified PDF in CMYK-kleuropbouw
• Alle fonts invoegen

Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word
• Afbeeldingen separaat bijvoegen als EPS of JPG

Aanleveren bijsluiters

Aantal gelijk aan oplage (zie pagina 1)
Afwerken handzaam in dozen verpakt
Deadline uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres Veldhuis Media

T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
o.v.v.: afzender, titel van het blad en editie

Afmetingen

Verschijningstabel 2017

Formaat
Staand 

(b x h in mm)
Liggend 

(b x h in mm)

1/1 pagina:

- met witrand 210 x 280 --

- bladvullend (*) 230 x 300 --

1/2 pagina 102 x 280 210 x 137

1/4 pagina 102 x 137 210 x   65

1/8 pagina 102 x   65 --

1/16 pagina 49 x   65 102 x   30

Zetspiegel 210 x 280

Bladspiegel (*) 230 x 300 � Afloop: 3 mm rondom extra

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300 dpi

Editie Sluitdatum reserveren Sluitdatum aanleveren Verschijningsdatum Thema/focus

1 2 januari 2017 5 januari 2017 20 januari 2017

2 30 januari 2017 2 februari 2017 17 februari 2017

3 27 februari 2017 2 maart 2017 17 maart 2017

4 27 maart 2017 30 maart 2017 14 april 2017

5 1 mei 2017 4 mei 2017 19 mei 2017

6/7 12 juni 2017 15 juni 2017 30 juni 2017

8 24 juli 2017 27 juli 2017 11 augustus 2017

9 28 augustus 2017 31 augustus 2017 15 september 2017

10/11 2 oktober 2017 5 oktober 2017 20 oktober 2017

12 27 november 2017 30 november 2017 15 december 2017

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

nummer 01010690. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, (tenzij anders aangegeven) exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 

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

Tariefkaart  2017



Full banner

Website www.hetschaap.nl

Leaderboard

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat dat door de 
positie middenin de redactionele content van de website goed wordt 
bekeken. 

Specificaties
• 468 x 60 pixels (computer en laptop), max. 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 348,- per maand

Een large 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 (computer en laptop), max. 99 kb
• 300 x 250 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 562,- per maand
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Full banner

Advertorial

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is 
één van de meest gangbare formaten. De leaderboard wordt onder
de navigatiebalk (de header) getoond (op de home page onder de 
drie meest actuele nieuwsberichten, elders direct onder de header).

Specificaties
• 728 x 90 pixels (computer en laptop), max. 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 464,- per maand

Large rectangle

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een 
logo, die naar een website leidt.

Specificaties
• logo 60 x 30 pixels, max. 99 kb
• max. 25 karakters, incl. spaties
Tarief
• € 115,- per maand

Logolink

Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis 
vertoont met de redactionele inhoud van de website. Advertorials 
staan boven logolinks en bieden meer ruimte voor tekst om de 
bezoeker te verleiden naar de eigen site te laten doorklikken.

Specificaties
• logo/afbeelding: 80 x 60 pixels, max. 99 kb
• kopregel: max. 30 karakters, incl. spaties
• bodytekst: max. 120 karakters, incl. spaties
Tarief
• € 383,- per maand

Aanleverspecificaties

Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, html5 
Kleurmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi
Landingspagina: webadres opgeven
Aanleveren: l.vanderlans@eisma.nl 
Voor optimale weergave op verschillende apparaten 
graag leaderboard, full banner en large rectangle in 
twee formaten aanleveren
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Leaderboard

Large rectangle
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Digitale nieuwsbrief Het Schaap

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna 
volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.

Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 99 kb
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief
• € 232,- per editie

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de nieuwsbrief. 

Specificaties
• koptekst: max. 50 karakters, incl. spates
• bodytekst: max. 350 karakters, incl. spates
• foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 99 kb
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief
• € 232,- per editie

Advertorial

Aanleverspecificaties

Bestandsformaten: .jpg, .gif
Kleurmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi
Landingspagina: webadres opgeven
Aanleveren: l.vanderlans@eisma.nl  

Verzenddatum digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks, halverwege de 
maand op een donderdag.
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Full banner


