
KALENDER VERSCHIJNING AANLEVEREN MATERIAAL

Snep! 1 Midden maart 15 februari

Snep! 2 Midden juni 15 mei

Snep! 3 Midden september 15 augustus

Snep! 4 Midden december 15 november

Gelieve de deadlines voor het aanleveren van het materiaal te
respecteren. We kunnen niet garanderen dat materiaal dat ons
te laat bereikt nog opgenomen wordt in het magazine.

Jouw advertentie in Snep!? 
Snep! is het ledenmagazine van Natuurpunt Gent. Nu al 9000 gezinnen in Gent,
Destelbergen en Sint-Martens-Latem krijgen ons magazine in hun brievenbus of mailbox,
en dat vier keer per jaar. Snep! is en blijft een belangrijk kanaal om onze leden en
sympathisanten te informeren en te betrekken.

1/1 pagina

257 mm H x 180 mm B

per ad. € 680

per ad. jaarbasis  € 450 

1/2 pagina horizontaal

125 mm H x 180 mm B

per ad. € 340

per ad. jaarbasis € 250

1/2 pagina verticaal

257 mm H x 87 mm B

per ad. € 340

per ad. jaarbasis € 250

1/4 pagina verticaal

125 mm H x 87 mm B

per ad. € 170

per ad. jaarbasis € 150

TARIEVEN OP AANVRAAG
rechterpagina

dubbele pagina
backcover

lay-out van jouw advertentie op basis van je briefing

PARTNERS VAN NATUURPUNT
Ben je een partner van Natuurpunt? 

Contacteer ons dan voor onze partnervoorwaarden

SNEP!

• De facturatie gebeurt na de publicatie van elk nummer.

• De prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

• Wens je in de loop van het jaar je advertentie te annuleren of

extra en/of nieuwe advertenties in te lassen, dan is dat mogelijk

indien je dat tijdig meedeelt (vóór de deadline). Het tarief wordt

dan overeenkomstig gewijzigd en het saldo (positief of negatief)

wordt afgerekend op het einde van het jaar.

• Het digitaal advertentiebestand moet drukklaar opgemaakt zijn

met resolutie 300 dpi, bestandstypes pdf, jpg of tiff. 

• Advertentiebestanden worden digitaal geleverd aan

advertenties@natuurpuntgent.org 

Snep! verschijnt vier keer per jaar, 
om de drie maanden. 

drukoplage ± 9.000 ex.
bereik ± 20.000 contacten 

FORMATEN EN TARIEVEN 2022
Kostprijzen per advertentie volledig jaar*

¹⁄¹ pagina € 680 € 450

½ pag. horizontaal € 340 € 250

½ pag. verticaal € 340 € 250

¼ pag. verticaal € 170 € 150

* 4 advertenties - kostprijs per advertentie

Interesse? Meer informatie? Contacteer Liesbet Maroye via advertenties@natuurpuntgent.org
Nieuwsgierig? Snuister door de laatste edities van Snep! via issuu.com/natuurpuntgent


