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Aandrijftechniek
Passion for Technology

Aandrijftechniek is een onafhankelijk vakblad
voor ondernemers, leidinggevenden, 
constructeurs en hoofden van technische 
diensten. Aandrijftechniek geeft actuele en
technische informatie over innovaties en 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
smart industry, machinebouw, maritiem, 
mobiliteit, robotica en additive 
manufacturing/engineering.

Eisma Industriemedia bv
Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem

Rens  Sturrus

Vincent Hermans
T  088-29 44 740 / M 06-55 68 99 62
E  v.hermans@eisma.nl

5.030
4.819 (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.

39
8 x per jaar
Paul Quaedvlieg, hoofdredacteur
T. 088-29 44 704
E. p.quaedvlieg@eisma.nl

Advertentietarieven

Toeslagen

pagina 2 omslag + 15%

pagina 3 omslag + 10%

pagina 4 omslag + 20%
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.

2 pagina's 0,41 Euro per stuk 

4 pagina's 0,56 Euro per stuk 

8 pagina's 0,70 Euro per stuk 

12 pagina's 0,80 Euro per stuk 

16 pagina's 0,87 Euro per stuk 

20 pagina's 0,93 Euro per stuk 

24 pagina's 0,96 Euro per stuk 

Bovengenoemde tarieven zijn incl. porti- en bijsluitkosten, excl. 
BTW 

Bijsluiters en meehechters

Tariefkaart  2019
Datum: 1 januari 2019

Full colour 1x 3x 6x 12x 20x

1/1 pagina 4110 3985 3820 3700 3574

1/2 pagina 2586 2509 2405 2327 2250

1/4 pagina 1727 1675 1606 1554 1500

1/8 pagina 1217 1179 1135 1095 1060



Aanlevering digitaal advertentiemateriaal

Per e-mail tot 10 mb naar aandrijftechniek@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

Aanleveren bijsluiters

aantal gelijk aan oplage + 4% inschiet
afwerken handzaam in dozen verpakt
deadline uiterlijk 3 weken 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 nummer

Afmetingen

Verschijningstabel 2019

Formaat staand (bx h in mm) liggend (b x h in mm)

1/1 pagina 191 x 265

1/2 pagina 94 x 265 191 x 130

1/4 pagina 94 x 130 191 x 63

1/8 pagina 94 x 63 191 x 29

Zetspiegel 191 x 265

Bladspiegel 230 x 300 Afloop: 3 mm rondom extra 

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300dpi 

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.

Tariefkaart  2019
Datum: 1 januari 2019

Nr. Verschijndatum Deadline Beursaandacht Datum

1 15 februari 23 januari

2 22 maart 27 februari Hannover Messe 1 t/m 5 april

Automation - Den Bosch 3 + 4 april

3 23 april 27 maart

4 28 mei 2 mei Vision, Robotics  & Motion 13 + 14 juni

5 27 augustus 1 augustus

6 27 september 2 september

7 29 oktober 3 oktober Europort                                                  5 t/m 9 november

Precisiebeurs                                          13 + 14 november
SPS                                                            26 t/m 28 november

8 29 november 6 november



www.at-aandrijftechniek.nl

Skyscraper

Leaderboard

Rectangle

Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd
rechts op de pagina staat. Het formaat leent zich
uitstekend voor de communicatie van verschillende typen bood-
schappen, waaronder video.

Specificaties
• 336 x 280 pixels, max. 99 Kb /

300 x 250 pixels, max. 49 Kb (mobiel)
Tarief
€ 1.814,- per half jaar of € 3.245,- per jaar.

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

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Leaderboard

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

Specificaties
• 728 x 90 pixels, max 49 Kb / 
320 x 50 pixels, max. 49 pixels (mobiel) 
Tarief
€ 1.814,- per half jaar of € 3.245,- per jaar.

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 / 320 x 50 pixels (mobiel) beide max. 49 Kb  
Tarief
€ 434,- per maand

Full banner

Logolink

Rectangle

Een skyscraper is een verticale, bijna paginahoge banner
met een relatief hoge attentiewaarde.

Specificaties
• 120 x 600 pixels, maximaal 99 Kb
Tarief
€ 1.814,- per half jaar of € 3.245,- per jaar.

Skyscraper

Logolink

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

Specificaties
• Kopregel maximaal 30 tekens plus logo (60 x 30 pixels)
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens).
Tarief
• € 657,- per maand

Aanleverspecificaties

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

• Aanleveradres: v.hermans@eisma.nl.
• o.v.v. website of nieuwsbrief, periode en URL-adres

Tariefkaart  2019
Datum: 1 januari 2019


