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Specificaties 
 
 
                                                      Titel KIND&ZORG 
                                              Uitgever Stichting Kind en Ziekenhuis 
                                            Missie Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar 

kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van 
kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders.  
De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind  
vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest  
Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. 

                                        Adverteren Luiken Karstens | uitgevers achter de schermen 
     Postbus 147 
     2300 AC  Leiden 
     071-523 52 53 
     E-mail: info@luikenkarstens.nl 

     www.kindenzorg.nl/adverteren  
                 Verschijningsfrequentie 2 keer per jaar 
                            Verschijningsdata 3e week mei en 1e week november van elk jaar 
                           Abonnementsprijs Donateurs betalen € 35,00 per jaar, losse nummers zijn  
     verkrijgbaar voor € 5,00 per stuk  
                                                Oplage 1.500 exemplaren 
                    Termijn van inzending - Reserveren 8 weken voor verschijning 
     - Drukmateriaal 4 weken voor verschijning  
                         Annuleringstermijn 4 weken voor verschijning 
                                        Facturering 100% bij verschijning; binnen 2 weken te voldoen 
                 Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform  

de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd  
ter griffie van de rechtbanken en bij Kamers van  
Koophandel 

                       Bladspiegel/formaat 210 x 297 mm. (A4) 
                                          Zetspiegel 165 x 242 mm. 
                                              Omvang 32 pagina’s in 4 pagina’s omslag 
                                      Drukprocédé Full colour vellenoffset 
                                        Papiersoort Binnenwerk: 135 g/m2 houtvrij halfmat MC 
     Omslag: 170 g/m2 houtvrij gesatineerd MC 
                                          Uitvoering Geniet gebrocheerd met 2 nietjes 
                     Advertentiemateriaal Hanteerbare Certified PDF-file aangeleverd door 

adverteerder. Kosten veroorzaakt door aanlevering van 
niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden 
doorberekend. 
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Advertentietarieven magazine 
 
Formaat  Breedte x Hoogte    Advertentietarief 
- 1/4 advertentie 105 x 148 mm. (staand, aflopend 3 mm.) €    400,00 
- 1/2 advertentie 210 x 148 mm. (liggend, aflopend 3 mm.) €    500,00 
- 1/1 advertentie 210 x 297 mm. (staand, aflopend 3 mm. ) €    750,00 
Losse prijs per plaatsing in Euro’s. 
 
In overleg met de uitgever is het ook mogelijk op een vaste  
opvallende plaats te adverteren, andere formaten en banners  
te plaatsen, dan wel bijsluiters en meehechters mee te sturen. 
Neem contact met uitgever op voor aanvullende tarieven. 
 
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. 

 
 
 
 
Advertentietarieven weblog 

 
                                                     Titel www.kindenzorg.nl 
                                     Omschrijving Aparte nieuwsblog van Stichting Kind en Ziekenhuis 
                                         Frequentie Wekelijks worden er meerdere artikelen geplaatst, 

inclusief beeld, die tevens onder de aandacht worden 
gebracht op de diverse social mediakanalen. 

                         Bezoekersaantallen ± 2.500 bezoekers per maand 
                                                Twitter ± 1.700 volgers 
                                            Facebook ± 425 fans 
                    Termijn van inzending Afhankelijk van de wensen en de beschikbaarheid 

is het mogelijk te adverteren op www.kindenzorg.nl  
                                        Facturering 100% bij plaatsing; binnen 2 weken te voldoen 
                     Advertentiemateriaal Banners, content of ander materiaal wordt in een  

bruikbaar bestandsformaat aangeleverd. Kosten 
veroorzaakt door aanlevering van niet-geschikt 
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend. 

 
Omschrijving     Advertentietarief 
-  Bannering basis    € 400,00 per maand 
 
In overleg met uitgever is het altijd mogelijk om content te laten 
schrijven. Uitgever is altijd bereid om op verzoek aanvullende 
tarieven uit te brengen. 
 
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. 
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