Adverteren in de Seizoener/Hovenier 2017
OVER DE HOVENIER
• De advertenties verschijnen in de Hovenier, dit is het katern van het Zonnewiel in het
midden van de Seizoener.
• De Seizoener/Hovenier verschijnt 4 maal per schooljaar, in het algemeen in de week voor
de betreffende vakantie.
• Advertenties verschijnen in grijstinten omdat de Hovenier in grijstinten verschijnt.
• De lezers van de Seizoener zijn bewust levende mensen. Zij zijn meestal ouders of verzorgers van opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die vrijescholen of antroposofische kinderdagverblijven bezoeken. Zij kiezen vaak voor natuurlijk/biologische voeding
en natuurlijke materialen. Daarnaast zijn zij sterk geïnteresseerd in de natuur, spiritualiteit
en zelfontwikkeling.
VOORWAARDEN
• Het advertentiecontract wordt aangegaan met het Zonnewiel vrijeschool De Bilt, Weltevreden 6 in De Bilt.
• Nieuwe opdracht tot het plaatsen van (een) advertentie(‘s) wordt gegeven per e-mail via
redactie@zonnewieldebilt.nl
• Tegelijk wordt met deze e-mail de betreffende advertentie als een bijlage aangeleverd.
• Een advertentie-opdracht kan pas beschouwd worden als zijnde geaccepteerd, na een
bevestiging per e-mail van de redactie van de Hovenier.
• Op verzoek kunnen adverteerders een bewijsexemplaar van de betreffende Seizoener te
ontvangen (geef dit aan in de opdracht e-mail).
• Indien gewenst kan het Zonnewiel een advertentie bewerken. Dit gebeurt uitsluitend in
opdracht van en in samenspraak met de opdrachtgever.
• Facturering geschiedt 1 maal per jaar of na afloop van het contract.
TARIEVEN
• Bij het plaatsen van meerdere advertenties per jaar (schooljaar of kalenderjaar) wordt een
frequentiekorting gegeven. De korting is bij 2 plaatsingen 5%, 3 plaatsingen 7% en 4
plaatsingen 10%. Zie tarieftabel.
• In bepaalde gevallen is overleg over de tarieven mogelijk.

• Speciale acties zoals het meesturen van antwoordkaarten, flyers, geurstrips, sachets en
dergelijke zijn mogelijk op aanvraag.
• Scholen zijn vrijgesteld van BTW. Er wordt daarom geen BTW over het bedrag gerekend.
Prijs per keer (€)
Advertentie-grootte

1 plaatsing

2 plaatsingen
(5% korting)

3 plaatsingen
(7% korting)

4 plaatsingen
(10% korting)

Hele pagina

210,00

199,50

195,30

189,00

½ pagina

115,00

109,50

106,95

103,50

¼ pagina

60,00

57,00

55,80

54,00

30,00

28,50

27,90

25,65

20,00

19,00

18,60

18,00

45,00

42,75

41,85

40,50

1/8

pagina

1/16

pagina

Folder A6 inleg (zelf
inleggen!)

Voor overige afmetingen en folder inleg neem contact op met redactie.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• De zetspiegel van de Hovenier is 277 x 190 mm (hxb).
• Advertenties worden bij voorkeur aangeleverd in PDF op het juiste formaat. Bestand(en)
aanleveren als CMYK Certified PDF 300-360 dpi, met alle fonts en beelden ingesloten. Altijd
met snijtekens en indien van toepassing met minimaal 3 mm afloop. Geen PMS-kleuren en
RGB beelden insluiten. Bestand niet beveiligd aanleveren. Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed advertentiemateriaal worden doorberekend. Overleg evt. vooraf met
de redactie.

