
Advertentietarieven

Fullcolour 1x 2x 4x 9x

1/1 pagina 3.390,- 3.221,- 3.153,- 3.053,-

1/2 pagina 2.394,- 2.274,- 2.226,- 2.155,-

1/4 pagina 1.197,- 1.137,- 1.113,- 1.077,-

1/8 pagina 599,- 569,- 557,- 539,-

Formaten (b x h in mm) 
Bladspiegel: 230 x 300
Zetspiegel: 210 x 280
(+ 5 mm rondom voor aflopende advertenties)

Advertentie Staand Liggend

1/1 pagina 230 x 300

1/2 pagina 104 x 280 210 x138

1/4 pagina 104 x 138 210 x 67

1/8 pagina 104 x 67 210 x 32

Achterpagina: + 25% op de 1/1 paginaprijs.
Advertorial: +10% op de 1/1 paginaprijs
Voorgeschreven plaats: + 25% op de 1/1 paginaprijs.
Prijzen zijn exclusief BTW en in €.

Voor het opmaken van de advertenties vragen wij een tegemoetkoming in de kostprijs.
Hiervoor dient het materiaal minstens 1 week vóór de deadline bij ons in huis te zijn.

Verschijningstabel

Editie Sluiting Verschijning Thema

1 25-11-2020 29-12-2020 Winter/voorjaar

2 01-02-2021 26-02-2021 Tuinspecial

3 15-03-2021 09-04-2021 Lente

4 26-04-2021 21-05-2021 Bloei

5 11-06-2021 09-07-2021 Zomer

6 23-07-2021 20-08-2021 Oogst

7 13-09-2021 08-10-2021 Herfst

8 01-11-2021 26-11-2021 Feest/winter

1 24-11-2021 28-12-2021 Winter

Special 08-03-2021 09-04-2021 Er Op Uit

Special 19-04-2021 21-05-2021 Tuinfeest

Annuleringstermijn: 5 weken voor verschijning

Technische gegevens advertenties
Drukprocédé: vellen-offset
Materiaal: Certified PDF. Resolutie minimaal 300 dpi.
Papiersoort: 70 grams hh mc gesatineerd extra wit/200 grams hv mc gesatineerd

Insert
Op aanvraag Aantal: op aanvraag Afwerken: handzaam in dozen verpakt Deadline: op 
aanvraag Producten moeten voorzien zijn van een vrachtbrief of vervoersdocument 
waarop de volgende gegevens vermeld moeten zijn: Titel, contactpersoon, aantal, 
welke uitgave.

print



print

Advertorial 1/1 fc-pagina
Een advertorial is een advertentie in de vorm van een redactionele tekst. De 
aangeleverde tekst wordt zonder bewerking door de redactie geplaatst in het 
magazine. De vormgeving is afwijkend van de huisstijl van Buitenleven en er komt 
‘advertorial’ boven te staan.
Item: € 3750,-
Tekst: kop max. 3 woorden, intro en hoofdtekst 225 woorden 
Beeld: twee packshots en drie sfeerfoto’s van het product op printkwaliteit (300 dpi)
Aanleveren: via www.wetransfer.com bij support@bcm.nl

Productitem in magazine
Indien het product of evenement bij de redactionele formule past, wordt dit item als 
branded content opgenomen in een rubriek. 
Item: € 400,-
Tekst: 45-75 woorden, met daarin opgenomen: merk en naam van het product, 
productomschrijving en de unieke eigenschappen van het product (max. twee 
technische specificaties) en de url van het product of bedrijf
Beeld: twee packshots en twee sfeerfoto’s van het product op printkwaliteit (300 dpi)
Aanleveren: via www.wetransfer.com bij support@bcm.nl

Contact informatie 
Advertentieverkoop: Nadia Gheit T +31 (0)40-844 76 57 M +31 (0)6-297 32 321  E nadia.gheit@bcm.nl 
Advertentiemateriaal: Sia Eltink T +31 (0)40-844 76 44   E support@bcm.nl

mailto://nadia.gheit@bcm.nl
mailto://support@bcm.nl


Met onze onlangs vernieuwde website www.buitenleven.nl bereiken we maandelijks 
gemiddeld 140.000 unieke bezoekers. We versturen elke maand een nieuwsbrief naar 
bijna 21.000 e-mailadressen. Hiermee voorzien we onze in tuinieren geïnteresseerde 
abonnees, van interessante ontwikkelingen op groengebied. U kunt uw website op 
verschillende manieren onder de aandacht brengen: via bannering op de vernieuwde 
Buitenleven website, via de Buitenleven nieuwsbrief of via de social mediakanalen van 
Buitenleven waar wij op Facebook een bereik hebben van ruim 20.000 en op Instagram 
van ruim 19.000 volgers.

Banner 
Formaten Specificaties             2 weken 4 weken

Full banner  2093 x 572 pixels  € 25,- CPM  € 500,-  € 1.000,-

Sidebar  671 x 1454 pixels  € 20,- CPM  € 400,-  € 800,-

(op alle pagina’s behalve  homepage) 

Advertorial 
Geplaatst bovenaan op de homepage tussen de redactionele berichten. 
Het item is altijd terug te vinden op de website. 
Item: 500 woorden (originele content) plus (rechtenvrije) afbeelding: € 750,- 
Doorplaatsen naar Facebook-pagina en nieuwsbrief: € 450,-

Contact informatie 
Advertentieverkoop: Nadia Gheit T +31 (0)40-844 76 57 M +31 (0)6-297 32 321  E nadia.gheit@bcm.nl 
Advertentiemateriaal: Sia Eltink T +31 (0)40-844 76 44   E support@bcm.nl

online

mailto://nadia.gheit@bcm.nl
mailto://support@bcm.nl
http://www.buitenleven.nl


online

Andere advertentiemogelijkheden
Er zijn natuurlijk nog vele andere manieren te bedenken waarop wij u van dienst kunnen 
zijn om de juiste doelgroep te bereiken. Zo zouden wij bijvoorbeeld een branded content 
artikel voor en met u kunnen verzorgen voor het magazine en optioneel ook op de 
website. Heeft andere ideeën? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag 
met u mee!

Contact informatie 
Advertentieverkoop: Nadia Gheit T +31 (0)40-844 76 57 M +31 (0)6-297 32 321  E nadia.gheit@bcm.nl 
Advertentiemateriaal: Sia Eltink T +31 (0)40-844 76 44   E support@bcm.nl

mailto://nadia.gheit@bcm.nl
mailto://support@bcm.nl
http://www.buitenleven.nl


online

Nieuwsbriefitem
Speciale aanbieding van een product, merk of evenement, opgenomen in de 
nieuwsbrief. Boven het item komt ‘advertorial’ te staan. 
Item: € 250,-
Tekst: 130-135 woorden, met daarin de boodschap plus url van pagina/
bedrijf om naar te linken
Beeld: twee liggende sfeerfoto’s, (600 pixels), geen productfoto’s, die wij 
rechtenvrij mogen gebruiken
Aanleveren: via www.wetransfer.com bij  nadia.gheit@bcm.nl 

Contact informatie 
Advertentieverkoop: Nadia Gheit T +31 (0)40-844 76 57 M +31 (0)6-297 32 321  E nadia.gheit@bcm.nl 
Advertentiemateriaal: Sia Eltink T +31 (0)40-844 76 44   E support@bcm.nl

mailto://nadia.gheit@bcm.nl
mailto://support@bcm.nl


online

Facebook
Speciale aanbieding van een product, evenement of merk in de 
huisstijl van Buitenleven.
Item: € 150,-
Tekst: 50 woorden, exclusief link
Foto:600 pixels die wij rechtenvrij mogen gebruiken

Contact informatie 
Advertentieverkoop: Nadia Gheit T +31 (0)40-844 76 57 M +31 (0)6-297 32 321  E nadia.gheit@bcm.nl 
Advertentiemateriaal: Sia Eltink T +31 (0)40-844 76 44   E support@bcm.nl

mailto://nadia.gheit@bcm.nl
mailto://support@bcm.nl
https://www.facebook.com/BuitenlevenMagazine/

