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Contactpersoon 

Vraag de mogelijkheden, beschikbaarheid en je proefexemplaar op via 
Sophie Maris • 015-29 27 98 • 0492-72 16 95

sophie.maris@natuurpunt.be

Natuurpunt • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
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Driemaandelijks ledentijdschrift van Natuurpunt   sept | okt | nov 2016
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België-Belgique
PB Antwerpen X

3/1485

Retouradres: Coxiestraat 11
B-2800 Mechelen

NATUUR.BLAD

Parels én de zwijnen: 
   groots avontuur  
  in Domein Kiewit

Levende  
    beken

1/1 pagina niet aflopend
194 mm breed x 269 mm hoog

quadri, mét snijtekens

1/2 pagina niet aflopend
194 mm breed x 132 mm hoog

quadri, mét snijtekens

1/2

1/2

1/1

1/2 pagina niet aflopend
194 mm breed x 132 mm hoog

quadri, mét snijtekens

Natuur.blad 
Natuur.blad is het ledentijdschrift van 
Natuurpunt. Het tijdschrift laat je  
kennismaken met de mooiste Vlaamse 
natuurgebieden en de leukste dieren 
en planten. Elke editie kan je zelf op 
ontdekkingstocht in een natuurgebied 
met de gratis bijgevoegde wandel-
kaart. Je krijgt ook handige tips om je 
kinderen bij de natuur te betrekken en 
om zelf je tuin natuurvriendelijk in te 
richten.



Advertentietarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief 
BTW, gelden voor een drukklaar aangeleverd 
bestand.

Volledige pagina 1/1  e 3300
Halve pagina 1/2   e 1900
Bijlage opgelegd   e 6000
(inclusief handeling, excl. druk)
Bijlage ingeniet:  
(inclusief handeling, incl. druk)
• Enkele liggende postkaart e4000
• Dubbele liggende postkaart e 4300

Kortingen

Bij een frequentie van meerdere verschij-
ningen per jaar (eventueel wisselend in één 
van onze tijdschriften) wordt u de volgende 
korting aangeboden:

twee verschijningen 5 %
drie verschijningen 10 %
vier verschijningen          15 % 

Annulatie
Een reservatie kosteloos annuleren kan tot 
6 weken voor deadline van aanlevering. Tot 
3 weken voor de deadline wordt 50% aan-
gerekend. Tussen 3 weken en deadline wordt 
de advertentie voor het volledige bedrag 
aangerekend.

Toeslagen

➩ enkel volledige pagina
Volledige achterpagina - backcover 4800
pagina 2 - 2de cover  4100 
Voorlaatste pagina - 3de cover 3800 

Technische gegevens 
Periodiciteit: 4x per jaar  
(maart, juni, september, december) 
Oplage: gemiddeld 100.000 exemplaren 
Formaat: 285mm x 210mm
Papier: Reprint, 90 gram, 60% gerecycleerd, 
40% chloorvrije vezels van duurzaam  
Europees hout
Druk: Roto Smeets, Weert



Algemene voorwaarden

De digitale originelen (pdf klaar voor druk) dienen uiterlijk op volgende data beschikbaar te zijn:

Nr 1:  13 februari  verzending op 13 maart
Nr 2: 15 mei  verzending op 12 juni
Nr 3: 21 augustus  verzending op 18 september
Nr 4: 13 november  verzending op 11 december

Het aanleveren van de advertentie gebeurt als volgt:
Lever steeds een certified pdf aan. 
Raadpleeg http://www.medibelplus.be/nl/medibel/medibel5.jsp voor details.

• Zorg voor een hoge resolutie PDF waarbij alle gebruikte lettertypen ingesloten zijn of  
omgezet zijn naar contouren. Voorzie ook afloop in de opmaak en bij het schrijven van de 
PDF (aan te duiden in de opties).

• Gebruik beelden van 300 DPI (Dots Per Inch) op 100% formaat! Een lagere resolutie 
omzetten naar 300 DPI kan niet. Een hogere resolutie naar 300 DPI omzetten vormt geen 
probleem.

• De meeste beelden die u downloadt van het internet hebben een (scherm)resolutie van 72 
DPI en zijn daarom onbruikbaar voor drukwerk!

• Zet alle kleuren om naar cmyk-waarden.

Aanleveren per mail naar sophie.maris@natuurpunt.be


