
VVVF – VERF & INKT 

 

1/1  €  945,-- INCLUSIEF EEN ½ PAGINA REDACTIE 

1/2  €  595,-- INCLUSIEF EEN ½ PAGINA REDACTIE 

 

 

In het branche magazine VERF & INKT heeft u niet 

alleen een advertentie maar tevens een ½ pagina 

redactie. 

 

Zodoende INFORMEERT u uw markt op het 

moment dat zij ontvankelijk is. Dit is uiteraard zeer 

waardevol 

 

Het VVVF geeft u het podium om het “hoe & 

waarom” te verklaren. Dit is complete 

communicatie. 

 

De ½ pagina redactie is opvallend omkaderd. 

Compleet met contactgegevens en logo. De 

opmaak verzorgen wij voor u. 

 

 

SPECS ADVERTENTIE VERF&INKT 

         Liggend   Staand  

Formaten: Bladspiegel: 220 * 297 mm   1/1     192 * 256 

        1/2 192 * 125   93   * 256 

        1/4      93   * 125 

Aanleveradres:  dm@mooijmanmarketing.nl 

 

mailto:dm@mooijmanmarketing.nl


SPECS IVM ½ PAG. REDACTIE 

De redactie input kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit tijdig aangeleverd is middels 

onderstaand PDF formulier en zolang er ruimte voor plaatsing is. Wij adviseren u om tijdig aan te leveren. 

 

<< KLIK HIER VOOR HET REDACTIE-FORMULIER >>  (svp lokaal opslaan & invullen & indienen) 

Items:  

1.  Kopregel:   1 regel van 63 karakters (incl spaties en interpunctie)  

2.  Tekst    22 regels x 73 karakters  

3.  Afbeelding   hoge resolutie afbeelding (300dpi) - bij twijfel check of boost hier uw resolutie  

4.  Logo    jpg, tiff, bij voorkeur EPS  

5.  Contact details  uw contact gegevens  

 

AANTAL TEKENS / WOORDEN? Aangezien de 1/2 pagina redactie in een fraai gekleurd kader wordt geplaatst 

is de breedte en hoogte vast. Het kader in het PDF formulier komt overeen met het kader in het magazine. 

 

DATA VERF & INKT 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Mooijman Marketing & Sales    dm@mooijmanmarketing.nl 

Tel. 070-3234070     https://www.mooijmanmarketing.nl/verfinkt/ 

 

Editie Deadline leveren 
ADVERTENTIE 

Deadline leveren 
½ pagina redactie 

Verschijning 

1 10/03/2021 03/03/2021 22/03/2021 

2 26/05/2021 19/05/2021 07/06/2021 
3 08/09/2021 01/09/2021 20/09/2021 

4 24/11/2021 17/11/2021 06/12/2021 
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