Tarieven advertenties NVO-website en
Verenigingsblad ‘de Pedagoog’ 2019
(Prijswijziging voorbehouden)

1. Advertenties op de website www.nvo.nl bij Vacatures en oproepen
Een bericht (advertentie) van maximaal 150 woorden (1 alinea) evt. met logo én 1 (aanklikbare) link naar een
website met meer informatie over de vacature (volledige vacaturetekst) of oproep/opleiding. Voor plaatsingen
op de website berekenen wij geen kosten.
De website-advertenties worden in overleg op de website geplaatst en na 4 weken weer verwijderd.
Verlenging met 1 of meer weken is mogelijk.
Aanleveren advertenties website
Per Email in een bijlage (attachment) als platte tekst of RTF in Word.
Eventueel met (werkende) link aan Anoesjka van Leur via a.vanleur@nvo.nl
Vermeld a.u.b dat het gaat om een advertentie voor de NVO-website.
Logo of afbeelding:
Verzenden in een aparte bijlage (max 50 Kb) als JPG, JPEG, of PNG (niet in een Word document)
Uw advertentie of oproep wordt opgemaakt in een schreefloze in alle browsers goed weer te geven lettertype
en-grootte. De NVO is niet aansprakelijk voor de inhoud. De NVO houdt zich het recht voor advertenties en
andere boodschappen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Reacties op advertenties graag uitsluitend naar
het adres van de adverteerder.

2. Advertentietarieven in het NVO verenigingsblad ‘de Pedagoog’
Op basis van een oplage van 8300 ex. full colour, per post verspreid aan ca. 8000 adressen.
Bij aanleveren in drukgereed Certified PDF (met ingesloten fonts)
1/1 pagina:
1/2 pagina:
1/4 pagina:

€ 560,00 (246x180mm)
€ 295,00 (120x180mm)
€ 180,00 (120 x 85mm)

Indicatie opmaakkosten bij niet drukklaar aanleveren in Word:
€ 80,00.
(Hierin zijn geen uitgebreide grafische bewerkingen van logo’s e.d. begrepen)
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Aanleveren advertenties de Pedagoog
Advertenties voor de Pedagoog in Certified PDF met ingesloten fonts kunt u per e-mail sturen aan
Anoesjka van Leur via a.vanleur@nvo.nl
Vermeld a.u.b dat het gaat om een advertentie voor de Pedagoog.
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3. Inserts en meezendingen ‘de Pedagoog’
In principe bestaat de mogelijk om een folder bij de Pedagoog te voegen of in te steken.
Inhoud en vorm van zo’n folder of brief moet passen bij de Pedagoog. De redactie van de Pedagoog beslist
hierover.
De kosten voor het invoegen of insteken van een folder of brief zijn afhankelijk van de wijze van verwerking,
het gewicht, de actuele oplage en het gewicht van de Pedagoog. Het maximale gewicht is 50 gram. Er kunnen
maximaal 2 inserts automatisch worden opgelegd; een derde insert (afhankelijk van volgorde van
binnenkomst) en inserts met een bijzondere vorm moeten met de hand worden opgelegd.
Een indicatie van de kosten ex. BTW bij een oplage van 7000 exemplaren:
1.
2.
3.

Basisbedrag en handling fee
Opleggen buiten De Pedagoog in de folie
Automatisch opgelegd
Handmatig opgelegd
Portokosten (gewichtsverhoging de Pedagoog)
Gewicht (gram)
0-20
21-30
31-40
41-50

€ 670
€ 180
€ 320

Prijs per stuk
€ 0,10
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,25

De kosten zijn op offertebasis met nacalculatie bij mogelijk gewijzigde oplage en extra wensen in overleg met
de opdrachtgever.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

4. Planning ‘de Pedagoog’
#1
#2
#3
#4

Sluitingsdatum kopij
11 februari
29 april
22 juli
28 oktober

Deadline vormgever
18 maart
27 mei
9 september
25 november

Verschijningsdatum
eind maart / begin april
Medio juni
eind september / begin okt
eind december

5. Aparte mailing
De NVO verstuurd geen aparte mailing naar leden. Daarnaast verstrekt de NVO nooit adressen van leden aan
derden.
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