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SchildersVakkrant 
 
Nieuwskrant voor de vakman in de  
schilders- en onderhoudssector 
 

Eisma Bouwmedia bv 

Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem 

 
Rens Sturrus 
 
Jeroen van der Molen 
 
Maaike Gerritsen Accountmanager buitendienst 

T  088-29 44 931  E m.gerritsen@eisma.nl 
 
Sabine Visser Accountmanager 

T  088-29 44 705  E s.visser@eisma.nl 
 
6.480 (HOI kwartaal 4/’16 t/m kwartaal 3/’17)  
 

6.326 (HOI kwartaal 4/’16 t/m kwartaal 3/’17)  
 

Voor de meeste actuele oplagegegevens 

verwijzen wij u door naar de NOM website 

www.nommedia.nl 
 
 
23 
 
22 x per jaar 
 
Jan Maurits Schouten 
T. 088-29 44 909  
E. J.Schouten@eisma.nl 

Advertentietarieven 

Tarieven op basis van full colour 

Formaat 1x 3x 6x 12x 22x 24x 38x 

1/1 pagina  5.002 4.629 4.375 4.127 3.875 3.680 3.497 

1/2 pagina 3.329 3.081 2.912 2.747 2.578 2.449 2.332 

1/4 pagina  2.216 2.051 1.938 1.828 1.716 1.630 1.552 

IM'er 1/8 pag.  1.282 1.189 1.123 1.059 995 947 898 

IM’er BLOK 2.059 1.908 1.801 1.698 1.598 1.517 1.441 

IM’er Klein en Groot Tarief op aanvraag 

Toeslagen 

Voorpagina  + 10% 

Achterpagina  + 10% 

Overeengekomen speciale plaats +   5% 

 

Opmaakkosten doorberekening geschiedt op basis 

van verricht werk 

Bijsluiters en meehechters 

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. 

datum: 1 januari 2018 

Tariefkaart  2018 

mailto:m.gerritsen@eisma.nl
mailto:s.visser@eisma.nl
http://www.nommedia.nl/


Aanlevering digitaal advertentiemateriaal 

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

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

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

naar schildersvakkrant@zeedesign.nl 

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  
 

Bij het aanleveren van de advertentie dient men rekening te 

houden met:  

• Advertentie aanleveren met ISOnewspaper26v4.icc profiel.  

  Dit  dient in InDesign of Photoshop toegepast te worden.  

• Advertentie aanleveren in CMYK en geen pantone/steun kleuren.  

• De totale dekking van de kleuren in een advertentie dienen onder 

  de 240% te blijven.  

• Foto’s op 300dpi  

Aanlevering bijsluiters 

aantal  6.400 exemplaren 

afwerken  handzaam in dozen verpakt 

deadline  uiterlijk 5 werkdagen voor verschijning: 

 De Persgroep Printing Amsterdam  

 t.a.v. Marco Bresser  

 Van der Madeweg 40  

 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  

 0.v.v.: afzender, titel van het blad en nummer  

nr. Afsluitdatum Sluitdatum aanleveren Verschijndatum Thema / aandachtsveld 

1 vr-12-01-18 ma-15-01-18 vr-26-01-18 

2 vr-26-01-18 ma-29-01-18 vr-09-02-18 

3 vr-09-02-18 ma-12-02-18 vr-23-02-18 

4 vr-23-02-18 ma-26-02-18 vr-09-03-18 

5 vr-09-03-18 ma-12-03-18 vr-23-03-18 

6 vr-23-03-18 ma-26-03-18 vr-06-04-18 

7 vr-06-04-18 ma-09-04-18 vr-20-04-18 

8 vr-20-04-18 ma-23-04-18 vr-04-05-18 

9 vr-04-05-18 ma-07-05-18 vr-18-05-18 

10 vr-18-05-18 di-22-05-18 vr-01-06-18 

11 vr-01-06-18 ma-04-06-18 vr-15-06-18 

12 vr-15-06-18 ma-18-06-18 vr-29-06-18 

13 vr-29-06-18 ma-02-07-18 vr-13-07-18 

14 vr-10-08-18 ma-13-08-18 vr-24-08-18 

15 vr-24-08-18 ma-27-08-18 vr-07-09-18 

16 vr-07-09-18 ma-10-09-18 vr-21-09-18 

17 vr-21-09-18 ma-24-09-18 vr-05-10-18 

18 vr-05-10-18 ma-08-10-18 vr-19-10-18 

19 vr-19-10-18 ma-22-10-18 vr-02-11-18 

20 vr-02-11-18 ma-05-11-18 vr-16-11-18 

21 vr-16-11-18 ma-19-11-18 vr-30-11-18 

22 vr-30-11-18 ma-03-12-18 vr-14-12-18 

Verschijningstabel 2018 

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. 

Afmetingen 

datum: 1 januari 2018 

Tariefkaart  2018 

Formaat 

staand 

(b x h in mm)  

   liggend  

(b x h in mm) 

1/1 pagina 266mm x 390 mm   

1/2 pagina  131 mm x 390 mm 266 mm x 193 mm 

1/4 pagina   131 mm x 193 mm  266 mm x 95 mm 

      

IM 1/8 pag.  87 mm x 58 mm   

IM Blok  103 x 103 mm   

IM Klein 266 mm x 58 mm  

IM Groot 266 mm x 120 mm  


