
 

 

Informatie adverteren Tijdschrift voor Begeleidingskunde 

Tarieven advertenties 

 Prijzen 
1 pagina € 495 excl. btw (200*240/206*246) 
½ pagina € 325 excl. btw (180*105 liggend) 

 
¼ pagina € 195 excl. btw  (88*105 staand) 

 
Toeslag 1 pagina omslag (binnenzijde van 
achterpagina) 

+ € 165 excl. btw  

 
- Korting is mogelijk indien u in meerdere uitgaven adverteert 

 

Aanleverspecificaties advertenties 

* Aflopend formaat is 200 mm breed en 240 mm hoog + 3 mm afloop rondom (dan 
wordt het 206*246) 
* het bestandsformaat: certified pdf (in cmyk) met paskruizen, resolutie 300 dpi 

 

Tarieven en criteria inserts 

Een insert is een losse bijlage (bijv. een flyer) die wordt ingeseald bij het tijdschrift. Criteria: max. A5-
formaat 21 x 14,8 en max. 15 gram.   

   
Optie 1 (standaard) insert wordt meegeseald  aan 

de buitenkant van TsvB, 
doorgaans aan de achterzijde 
van het tijdschrift. 

€ 145 excl. btw 
 

Optie 2 insert wordt op een 
willekeurige plaats IN het 
tijdschrift toegevoegd. 

€ 265 excl. btw 
 



Optie 3 insert wordt op 
aangewezen/specifieke plaats 
IN het tijdschrift toegevoegd. 

€ 385 excl. btw 
 

  

 

Aanleverdata advertenties en inserts 2020 

Nummer Uiterste aanleverdatum 
advertenties* 

Uiterste aanleverdatum 
inserts** 

Verschijning TsvB*** 

1 Maandag 27 januari Donderdag 27 februari Dinsdag 10 maart 
2 Maandag 20 april Donderdag 21 mei Dinsdag 2 juni 
3 Maandag 13 juli Donderdag 27 augustus Dinsdag 8 september 
4 **** Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen 
5 Maandag 2 november Donderdag 3 december Dinsdag 15 december 

(Alle data zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen) 

*  Na deze datum aanleveren alleen in overleg 

**  Inserts dienen per post aangeleverd te worden bij de drukker: DPN-Rikken, t.a.v. Paul van 
den Broek, Kerkenbos 1201, 6546 BD Nijmegen 

***  Streefdatum 

****  Extra jubileumuitgave vanwege 40-jarige bestaan LVSC 

 

Oplage en verspreiding 

- Tijdschrift voor Begeleidingskunde verschijnt doorgaans 4x per jaar. In 2020 verschijnt er 
daarnaast een extra jubileumuitgave vanwege het 40-jarig bestaan van LVSC.  

- Circa 2300 verzendadressen en daarnaast verspreiding van circa 300-600 PR-exemplaren 
- Volledige uitgaven worden op de digitale kennisbank www.tsvb.nl geplaatst die toegankelijk 

is voor LVSC-leden en abonnees. 
- Leden worden via digitale nieuwsbrief geattendeerd op de digitale TsvB 

 

Meer informatie 

- Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Patrick Kerkhoff via 
p.kerkhoff@lvsc.eu of 024 – 3662080.  

 

 


