
PRIJZEN ONLINE ADVERTEREN
Met ca. 750 unieke bezoekers
per maand en actuele, 
spraakmakende  inhoud 
versterkt de website het magazine. 
Mogelijkheden zijn o.a.
■	 contentbanner
■	 sidebar banner
■	 	tekstbericht (80-120 woorden
  + 1 foto) voor actuele 
 aanbiedingen of nieuwe
 informatie op website

Prijs vanaf: € 300 per 3 maanden 
exclusief 21% btw

PRIJZEN ADVERTEREN B.MAGAZINE
Formaat Advertentie Vormgeving Advertorial* (incl. tekst  
    (excl. tekst/beeld) opmaak, excl. beeld) 
1/4 pagina € 275 € 100   
1/3 pagina € 400 € 125   
1/2 pagina € 525 € 175   
1/1 pagina € 1.050 € 250 €  1.350 
Spread 2/1 € 1.850 €  350 €  2.250 
Cover achter €  1.950 €  350   
Cover binnen spread 2/1 € 2.650 €  350 
Cover links voorwoord € 1.450 €  250 
Cover achter binnen € 1.250 €  250 

1. Alle prijzen zijn inclusief bewijsexemplaren, 5 magazines per 1/4 pagina  advertentie
2. Fotografie op aanvraag
3. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

Aanleverspecificaties 
  certified full color pdf 
 op het juiste formaat
 AFLOOP VAN 3 MM rondom 
 voorzien van SNIJTEKENS en paskruizen
  resolutie 300 DPI 
 pagina formaat is 230 X 297 MM

NB.  Bee-Media houdt zich niet aansprakelijk voor het onjuist 

aanleveren van een certified-pdf.

KORTING EN VOORWAARDEN
■	 	Korting bij adverteren in meerdere edities: 2e nummer 5%, 3e 

nummer 10%. Bij toezegging van meer dan drie opeenvolgende 
plaatsingen geldt een aanbod op maat. Deze kortingen gelden 
uitsluitend voor vervolgplaatsingen in opeenvolgende nummers.

■	 	Deze korting geldt ook bij een vervolgplaatsing  
in een ander formaat.

■	 	Zelf aangeleverde tekst en/of beeld moeten aan  
de kwaliteitseisen van B.Magazine voldoen.

■	 	Annuleren na bevestiging kan uiterlijk zes weken voor verschijning.

■	 	Betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
■	 	Tekst en beeld gemaakt voor B.Magazine mogen niet  

zonder toestemming worden gebruikt voor andere doelen.
■	 B. Magazine geeft geen bureaukorting.
■	 	Extra B.Magazines: 
 25 stuks € 40 excl btw, 
 50 stuks € 75 excl btw.

Formaat Bladspiegel Zetspiegel  
2/1 liggend 460 x 297 mm  412 x 273 mm 
1/1 staand 230 x 297 mm  182 x 273 mm 
1/2 liggend 230 x 146 mm  182 x 135 mm 
1/2 staand 115 x 297 mm  89,5 x 273 mm 
1/3 staand  75 x 297 mm   
1/3 liggend 230 x 97 mm   
1/4 staand 89,5 x 135 mm 
1/4 liggend 230 x 73 mm  182 x 68 mm 
1/4 small-st 58 x 297 mm

Tarieven & specificaties

Verschijningsdata B.Magazine 2021-2022
 THEMA SEIZOEN SLUITINGSDATUM  START VERSPREIDING 
NR 19 Buren Lente 12 februari 2021  9 maart 2021 
NR 20 Buiten/Natuur Zomer 14 juni 2021  29 juni 2021  
NR 21 Culinair Herfst/Winter 15 oktober 2021  2 november 2021
NR 22 Zelf Lente 11 februari 2022  8 maart 2022 

AERDENHOUT | BENNEBROEK | BLOEMENDAAL | OVERVEEN | VOGELENZANG


