Tariefkaart 2018
datum: 1 januari 2018

ZZP’er in de BOUW

Algemene informatie
Titel

ZZP’er in de BOUW

Uitgegeven door

Eisma Bouwmedia bv
Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem

Uitgever

Rens Sturrus

Commercieel manager

Jeroen van der Molen

Advertentieverkoop

Karin Krabbenborg
Accountmanager
T 088- 29 44 934

Sacha Harders
Accountmanager
T 088- 29 44 933

E k.krabbenborg@eisma.nl E s.harders@eisma.nl

Gem. gedrukte oplage

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

Gem. verspreide oplage 20.862 (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
Jaargang

11

Verschijningsfrequentie 5 x per jaar

Verspreiding ZZP’er in de BOUW

Redactie

ZZP’er in de BOUW wordt verzonden aan ZZP’ers binnen
diverse geledingen in de bouwbranche, waaronder:
Algemene Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Klussenbedrijven
Metselen en voegen
Stukadoren, schilderen en glaszetten
Timmeren
Tegelzetten
Loodgieters

Advertentietarieven
Full colour

Peter de Winter, hoofdredacteur
T. 088-294 49 08
E. p.dewinter@eisma.nl

Redactionele formule
ZZP’er in de BOUW mikt op de zelfstandige zonder personeel in
de bouw. Het vaktijdschrift biedt zzp’ers de helpende hand om als
ondernemer/vakman succesvol te zijn. De artikelen hebben een
praktische inslag, zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk en
helpen de zelfstandige vakman het rendement van zijn
onderneming
te optimaliseren.
Buttn

Druktechnische gegevens

1x

3x

6x

Drukprocédé

vellen-offset

1/1 pagina

5.194

4.939

4.688

Papiersoort omslag

80 gr. r-080 grams LHH mat mc

1/2 pagina

3.092

2.938

2.788

Papiersoort binnenwerk

80 gr. r-080 grams LHH mat mc

1/4 pagina

1.822

1.732

1.641

Bijsluiters en meehechters

Toeslagen

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

plaatsingstoeslagen:

de toeslagen worden berekend
over de gecontracteerde zwart/wit
prijs.

opmaakkosten:

doorberekening geschiedt
op basis van verricht werk

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

Liggend
(bx h in mm)

Staand
(b x h in mm)

1/1 pagina

203 x 280

1/2 pagina

203 x 138

99,5 x 280

1/4 pagina

203 x 67

99,5 x138

zetspiegel

203 x 280

bladspiegel

225 x 300

PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen
Quark Xpress
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen
Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• *.ai, *.eps

afloop: 3 mm rondom extra

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 zzperindebouw@zeedesign.nl
Vanaf 10 mb via de gratis servers www.dropsend.com,
www.wetranser.com, www.sendthisfile.com of www.yousendit.com
naar zzperindebouw@zeedesign.nl

aantal
afwerken
deadline
aanleveradres

20.900 exemplaren
handzaam in dozen verpakt
uiterlijk 7 werkdagen voor verschijning
Senefelder Misset
t.a.v. Dhr. R. Jansen
Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem
0.v.v.: afzender, titel van het blad en nummer

Verschijningstabel 2018
Nummer sluitdatum
reserveren

sluitdatum
aanleveren

verschijningsdatum

1

do-25-01-18

di-30-01-18

vr-16-02-18

2

do-29-03-18

di-03-04-18

vr-20-04-18

3

do-24-05-18

di-29-05-18

vr-15-06-18

4

do-23-08-18

di-28-08-18

vr-14-09-18

5

do-25-10-18

di-30-10-18

vr-16-11-18

thema / focus

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.

