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ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2020

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.

LEZERS BESTELAUTO

Bestelauto biedt het laatste nieuws, vergelijkende tests, en onderwerpen als accessoires, bedrijfswageninrichting, ICT, leasing en 
verzekering. Vakblad Bestelauto verschijnt twee keer per jaar als bijlage bij diverse vakbladen van Eisma Media Groep. Deze vakbladen 
worden gelezen door bedrijven uit de bouw-, installatie-, hout-, schilders-, retail-, food-, 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.

VERSPREIDING VAKBLAD BESTELAUTO, GAAT MEE ALS BIJSLUITER MET DE VOLGENDE VAKBLADEN:

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. 

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.

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

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

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

Mobiliteit branche
TTM.nl – 2.000 selectieve oplage
TTM.nl is een magazine voor de beide deelmarkten in het 
goederenverkeer over de weg: eigen vervoerders en 
beroepsvervoerders. 

Overig losse verzending
Koerier & Post – 1.010 oplage 



Tot 10 mb per e-mail naar bestelauto@zeedesign.nl o.v.v. titel, 
editienummer en verschijningsdatum. Maak voor grotere bestanden 
gebruik van www.wetransfer.com.

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

VERSCHIJNINGSTABEL 2020

ADVERTENTIETARIEVEN

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Op aanvraag: prijs afhankelijk van gewicht en formaat. In verband met 
technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen. 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

AFMETING

TARIEFKAART VAKBLAD 2020

Full Colour 1x 2x 

1/1 pagina 9.000 8.100

1/2 pagina 7.400 6.660

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.

Aantal 50.000 exemplaren
Afwerken handzaam in dozen verpakt
Deadline uiterlijk 14 werkdagen weken voor 

verschijning

Aanleveradres Senefelder Misset
T.a.v. Dhr. R. Jansen
Mercuriusstraat 35
7006 RK Raalte

Graag onder vermelding van afzender, titel van het blad en 
editie.

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocédé offset

Papiersoort omslag HV MC Gloss 130 grams

Papiersoort binnenwerk      HH MC Gloss Extra Wit 70 grams

Nr Sluitdatum Verschijnings-
aanleveren datum

1 vr-24-04-20 vr-29-05-20

2 di-22-09-20 di-27-10-20

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

1/1 pagina 215 x 297
+3 mm rondom extra bij 

aflopende advertentie

1/2 pagina 95 x 277 195 x 136

Bladspiegel 215 x297

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300dpi 
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