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Tariefkaart 2019

Bestelauto.nl biedt het laatste nieuws, vergelijkende tests, en 
onderwerpen als accessoires, bedrijfswageninrichting, ICT, leasing en 
verzekering. Bestelauto verschijnt twee keer per jaar als bijlage bij 
een rijk aanbod van vakbladen van Eisma Media Groep. Deze 
vakbladen worden gelezen door bedrijven uit de bouw-, installatie-, 
schilders-, retail-, food-, recycling-, paarden- en transportbranche. 
Kortom, zo’n beetje alle bedrijven die een bestelauto nodig hebben 
en geïnteresseerd zijn in de beste informatie om een bedrijfsauto 
optimaal in te zetten.

Redactionele informatie

Advertentietarieven

Full Colour 1 x 2 x

1/1 pagina € 11.000,- € 9.900,-

1/2 pagina € 9.045,- € 8.150,-

Aanlevering digitaal advertentiemateriaal

Per e-mail tot 10 mb naar bestelauto@zeedesign.nl Vanaf 10 
mb via de gratis server 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

Formaat staand
(b x h in mm)

liggend
(b x h in mm)

2/1 pagina 430 x 297 + 3mm afloop rondom

1/1 pagina 215 x 297 + 3 mm afloop rondom

1/2 pagina 95 x 277 195 x 136

Bladspiegel 215 x 297 

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300dpi

Advertentieformaten

mailto:y.vanhal@eisma.nl
mailto:a.velthoven@eisma.nl
mailto:bestelauto@zeedesign.nl
http://www.wetransfer.com/
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Bouw branche
Aannemer – 6.500 oplage
Het vakblad Aannemer informeert directeuren en eigenaren van 
aannemersbedrijven in het MKB over alles wat met bouw in 
uitvoering te maken heeft. Ook binnen klus-, timmer- en 
afbouwbedrijven wordt het blad veel gelezen.

Houtwereld – 1.800 oplage
Vakblad voor beslissers in de houtbranche. Wordt gelezen door 
leidinggevenden in de houthandel, de houtbewerkende en 
houtverwerkende industrie, alsmede door aannemers en 
architecten.

Installatie en Sanitair – 5.400 oplage
Richt zich primair op de eigenaar / zelfstandige installateur in alle 
werktuigbouwkundige disciplines: gas, water, sanitair, verwarming, 
airconditioning, luchtbehandeling, gebouwgebonden
afvoertechniek en dakbedekking. 

Glas in Beeld – 3.000 oplage
Specifiek voor functionarissen die werkzaam zijn in de volgende 
sectoren: glasbranche, architectenbureaus, projectontwikkelaars, 
aannemingsbedrijven, woningbouwverenigingen, glas- en 
glasproductenfabrieken, glasbewerkingsinrichtingen, schilders- en 
glaszettersbedrijven, groot- en tussenhandelaars in vlakglas en 
beleggers.

Eisma’s Schildersblad – 4.000 oplage
Directeuren, eigenaren en vaklieden werkzaam in de 
onderhoudsmarkt.

SchildersVakkrant – 6.500 oplage
Primair de ondernemers in de schildersbranche, de 
directeur/eigenaren van kleine tot middelgrote schilders-
/onderhouds/glaszetbedrijven. Daarnaast de toeleverende 
industrie, verfgroothandel, adviesbureaus en brancheorganisaties.

ZZP-er in de Bouw – 21.000 oplage
ZZP’er in de Bouw is het vakblad voor ondernemers in de bouw 
zonder personeel.

Vakblad Bestelauto gaat mee als bijsluiter met de volgende vakbladen:

Totaal oplage 88.000

Verschijningstabel 2019

nummer sluitdatum
reserveren

sluitdatum
aanleveren

verschijndatum

1 18-4-2019 24-4-2019 mei 2019
2 19-9-2019 25-9-2019 november 2019

Agri- & Food branche
De Molenaar – 1.200 oplage
De Molenaar is het enige Nederlandstalige vakblad voor de 
graanverwerkende en diervoederindustrie in Nederland en België.

Beeld & Communicatie branche
Sign+ – 4.100 oplage
Sign+ Magazine richt zich op de totale sign- en displayindustrie, 
grafische en industriële zeefdrukkers, (foto)printbedrijven, 
textieldrukkers en -leveranciers, standbouwers, 
grootwinkelbedrijven, merkartikelenfabrikanten, reclamebureaus  
in Nederland en België. 

Handel & Varia branche
MarktVisie – 4.540 oplage
Marktvisie is een onafhankelijk vakblad voor de ambulante 
handelaar.

Warehouse Totaal – 15.000 oplage
Warehouse Totaal is voor en door managers in de interne logistiek 
en schrijft over de interne logistieke processen in en direct rondom 
het warehouse.

Recycling Magazine Benelux – 2.300 oplage
Recycling Magazine Benelux kortweg RMB biedt al ruim 50 jaar 
complete vakinformatie voor de recyclingprofessional.

Mobiliteit branche
TTM.nl – 8.500 oplage
TTM.nl is een magazine voor de beide deelmarkten in het 
goederenverkeer over de weg: eigen vervoerders en 
beroepsvervoerders. 

Paarden branche
Bit – 3.150 oplage
Bit bereikt de recreant en basiswedstrijdruiter, personen met 1 tot 
3 eigen paarden

Overig
Koerier & Post – 1.010 oplage



www.bestelauto.nl

Leaderboard
Een leaderboard wordt direct onder de header getoond. Het
heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat.

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 40 Kb / mobiel 320 x 50 pixels
Tarief per maand
•€ 485,-

Specificaties
•336 x 280 pixels, maximaal 49 Kb / mobiel 300 x 250 pixels 
Tarief per maand
•€ 625,-

Specificaties
•728 x 90 pixels, maximaal 49 Kb / mobiel 320 x 50 pixels
Tarief per maand
• € 625,-

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 20 Kb
Tarief per maand
• € 520,-

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

Specificaties 
• Kopregel maximaal 30 tekens tekens plus logo (60 x 30 pixels) 
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens).
Tarief per maand
• € 275,-

Leaderboard

Logolink

Rectangle

Advertorial

Pageviews
Unieke bezoekers

28.000 gemiddeld p/mnd
15.000 gemiddeld p/mnd

Statistieken

Full banner
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Aanleverspecificaties

Technische eisen van de banners:
• bestandsformaten: .jpg., .gif, animated.gif, Html5 Self Contained
• Html Code
• Javascript Code 

Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl met een CC naar: 
y.vanhal@eisma.nl o.v.v. van website of nieuwsbrief, periode en 
URL-adres.

Rectangle

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.

mailto:traffic.industrie@eisma.nl
mailto:y.vanhal@eisma.nl
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In de Client Case gaat het om de praktijk rond fleetmanagement. 
Het gebruik van bestelauto’s, aanhangers, ICT-hardware of 
software, inrichting, onderdelen of andere  producten door een 
MKB-bedrijf staat hier centraal, met een duidelijke nadruk op de 
praktijk van alledag. De ondernemer vertelt over zijn ervaringen 
en welk positief effect het product op zijn bedrijfsvoering, 
vlootbeheer, efficiency of resultaten heeft gehad.

Presentatie
 homepage van Bestelauto.nl en op een vervolgpagina op de 

website.
 een bericht in de nieuwsbrief van Bestelauto.nl
 2/1 pagina in Bestelauto.nl

Specificaties
• specificaties: 600 a 750 woorden 
• 3 a 4 foto’s (Jpg / 1mb minimaal).

Tarief
 € 14.575,- (magazine, website, nieuwsbrief)

Branded content is een vorm van betaalde content in het 
magazine en op de website. Het gaat om content die qua vorm 
en opmaak feilloos aansluit bij de redactionele content van het 
medium. Een merk, dienst of product wordt middels content in 
de vorm van informatie verwerkt in een (redactionele) uiting. De 
commerciële boodschap staat niet centraal in de uiting. 
De merkboodschap wordt op een subtielere manier verwerkt in 
content waardoor een lezer dit niet als promotioneel zal ervaren. 

.Client Case 

Branded Content Bestelauto.nl

Spotlight

Nieuwe, innovatieve en andere bijzondere producten  verdienen 
een plekje in de spotlight. In deze rubriek worden unique selling
points van het product op aantrekkelijke wijze gepresenteerd aan 
de doelgroep in een herkenbare rubriek. Zeer geschikt voor het 
introduceren en onder de aandacht brengen van nieuwe 
producten.

Presentatie
Op de homepage van Bestelauto.nl en op een vervolgpagina op 
de website.
Middels een bericht in de nieuwsbrief.

Specificaties
• 500 woorden
• 3 afbeeldingen van max. 300 pixels breed

Tarief
 € 825,- voor 1 maand

Wat is branded content 

Client Case 

Spotlight 
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Een expertblog is een mogelijkheid om op een laagdrempelige 
manier te communiceren met de klant. Je laat als directeur, 
adviseur of medewerker je expertise zien en je bedrijf krijgt een 
gezicht. Je creëert zo een toegankelijk imago.

Presentatie
 op de homepage van Bestelauto.nl en op een vervolgpagina op 

de website.
 Tweemaal een bericht in de nieuwsbrief van Bestelauto.nl

Specificaties
• 500 woorden, incl. intro van maximaal 40 woorden en 

tussenkopjes
• foto’s: 1 foto van de expert en 2 relevante foto’s van het 

besproken onderwerp in de expertblog. 

Expertblog 

Branded Content Bestelauto.nl Video

Verhalen vertellen met bewegend beeld is nog nooit zo 
toegankelijk geweest. Voor iedereen en overal. Een 
videoboodschap wordt beter onthouden en begrepen. Eisma kan 
de video ook voor u maken. Wij verzorgen in nauw overleg met u 
het script, filmen, editen en leveren de voice-over en 
ondertiteling

Presentatie
 op de homepage van Bestelauto.nl 

(in de rectangle)
 een bericht in de nieuwsbrief

Specificaties
 video-link nodig (YouTube) én een frame
 frame: JPG, PNG of GIF bestand van 336 x 280 pixels / mobiel 

300 x 250 pixels
 + URL. Wanneer bezoekers op de video klikken,                                                      

zal deze afspelen en als ze buiten de video op de  advertentie 
klikken wordt doorverwezen naar de aangeleverde URL.

Tarief
 publicatie € 625,- (1 maand)
 opmaak frame video € 100,-
 maken van de video van 1,5 minuut vanaf

€ 1.560,-. 
Expertblog 

Video

Tarief Expertblog
Publicatie € 625,- ( 1 maand)
Schrijven van het blog € 430,-. 

1 keer blokje op de homepage
2 keer nieuwsbrief
€ 1.375,-



Nieuwsbrief Bestelauto

Full banner

Advertorial

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

Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl met een CC naar: 
y.vanhal@eisma.nl o.v.v. van website of nieuwsbrief, periode en 
URL-adres.

Meer informatie
Yvette van Hal
T 088- 29 44 760
E y.vanhal@eisma.nl

Advertorial

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, met door-
klikmogelijkheden naar de website van de adverteerder.
De advertorial in een nieuwsbrief staat tussen de redactionele 
content en is daarom niet te missen voor de lezer.

Specificaties
• afbeelding: 600 x 400 pixels
• bestandsgrootte: max. 99 Kb
• kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties
• URL waarnaar de advertorial linkt
• ondersteunende formaten (materiaal): jpg., gif of .png.
Tarief
• € 450,- (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 80Kb
Tarief
• € 400,- per editie

Statistieken nieuwsbrief

2 x per maand op woensdag naar 4.600 abonnees
Openingspercentage: 30%.

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

De blockbuster staat tussen de redactionele content in de 
nieuwsbrief. De boodschap wordt op deze wijze geïntegreerd
in de nieuwsbrief en kan niet aan het oog van de lezer
ontsnappen. Dit formaat advertentie is prominent in beeld,
over de volle breedte van de pagina.

Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 Kb
Tarief
• € 550,- per editie

Blockbuster

datum: 1 januari 2019

Tariefkaart 2019

mailto:traffic.industrie@eisma.nl
mailto:y.vanhal@eisma.nl
mailto:y.vanhal@eisma.nl
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Een Special Newsletter is een digitale dedicated nieuwsbrief, 
helemaal toegespitst op uw eigen boodschap. De nieuwsbrief wordt 
geopend door uw zelf samengestelde tekst/afbeeldingen. Er is 
natuurlijk ruimte voor een banner of een ander soort advertentie, 
van uzelf of een zelf gezochte partner. De redactie verrijkt de 
nieuwsbrief met redactionele content, die duidelijk uw boodschap 
niet schaadt. 
De Special Newsletter wordt verzonden naar het vaste 
adressenbestand, dan wel naar een door de adverteerder uitgezocht 
adressenbestand. Dat levert doorgaans een hoge clickrate op.

Voordelen Special Newsletter
• extra grote advertentieruimte om de aandacht op uw 

producten/bedrijfsprofiel te vestigen (bijv. voor een actie).
• groot lezerspubliek en minder waste
• directe respons
• het verhoogt de traffic naar uw website
• een special newsletter wordt verstuurd aan de abonnees van een 

of meer van onze e-mail newsletter.

Overige mogelijke emailbestanden: 
• Metaal Magazine
• Aandrijftechniek
• Warehouse Totaal
• Bulk
• Recycling Magazine Benelux
• Recycling International
• TTM.nl
• Pomp NL

Specificaties
Op aanvraag beschikbaar

Verzending
In overleg, maar niet op donderdag.

Tarief 
€ 1.920,- per editie Bestelauto.nl
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