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Gem. gedrukte oplage

4.502 (HOI kwartaal 4/’17 t/m kwartaal 3/’18)

Gem. verspreide oplage 4.343 (HOI kwartaal 4/’17 t/m kwartaal 3/’18)
Voor de meeste actuele oplagegegevens
verwijzen wij u door naar de NOM website
www.nommedia.nl

Advertentietarieven
Formaat

1x

3x

Jaargang

74

Verschijningsfreqentie

6 x per jaar

Redactie

Peter de Winter, hoofdredacteur
T. 088 – 29 44 900
E. p.dewinter@eisma.nl

Druktechnische gegevens
6x

12x

1/1 pagina

3.098 3.018 2.864 2.709

1/2 pagina

2.185 2.128 2.019 1.910

1/4 pagina

1.593 1.553 1.472 1.392

Drukprocédé

vellen-offset

Papiersoort
Buttn omslag

200 g/m² hv gesatineerd

Papiersoort binnenwerk

115 g/m² hv mc silk

Tarieven op basis van full colour

Bijsluiters en meehechters

Toeslagen
pagina 2 omslag
pagina 3 omslag
pagina 4 omslag
overeengekomen plaats
opmaakkosten

+ 15%
+ 10%
+ 20%
+ 10%
doorberekening geschiedt
op basis van verricht werk

op aanvraag : prijs afhankelijk van gewicht en formaat
inzake technische uitvoering, tijdig contact opnemen.

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.
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Afmetingen
Formaat

Digitaal advertentiemateriaal
Staand
(b x h in mm)

Liggend
(bx h in mm)

1/1 pagina

210 x 250

1/2 pagina

100,5 x 250

210 x 122

1/4 pagina

100,5 x 122

210 x 59.

bladspiegel

242 x 280

afloop: 3 mm rondom extra

kleurmodus

CMYK

resolutie

300 dpi

zetspiegel

210 x 250

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

Aanlevering digitaal advertentiemateriaal

Aanlevering bijsluiters

Per e-mail tot 10 mb naar architectuur@zeedesign.nl

aantal

4.500 exemplaren

Vanaf 10 mb via de gratis servers www.dropsend.com,

afwerken

handzaam in dozen verpakt

www.wetranser.com, www.sendthisfile.com of www.yousendit.com

deadline

uiterlijk 7 werkdagen voor verschijning

naar architectuur@zeedesign.nl

Aanleveradres

Veldhuis Media
t.a.v. Dhr. T. Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
0.v.v.: afzender, titel van het blad en nummer

Verschijningstabel 2019
Nummer

sluitdatum
reserveren

sluitdatum
aanleveren

verschijningsdatum

1

di-08-01-19

vr-11-01-19

vr-01-02-19

2
3

di-12-03-19

vr-15-03-19

di-09-04-19

di-28-05-19

vr-31-05-19

di-25-06-19

4

di-13-08-19

vr-16-08-19

di-10-09-19

5

di-24-09-19

vr-27-09-19

di-22-10-19

6

di-12-11-19

vr-15-11-19

di-10-12-19

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.

