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Advertentietarieven 2019 

IN dit overzicht vindt u alle tarieven voor het adverteren in het 

magazine Collie en Zo, maar ook voor uw reclame-uitingen op  

onze website. 

 

Advertentietarieven 2019 voor leden. 
 
Voor onze leden hanteren wij de volgende advertentietarieven: 

Voor een jaaradvertentie in ons magazine (verschijnt vier keer per jaar): 

1 4 advertentie (hele pagina, full colour) € 120,00 

2 A5 advertentie (halve pagina, full colour) € 75,00 

3 A6 advertentie (kwart pagina, full colour) € 37,50 

4 Visitekaartje (full colour) € 25,00 

  

Voor een eenmalige advertentie in ons magazine (editie naar keuze): 

5 A4 advertentie (hele pagina, full colour) € 45,00 

6 A5 advertentie (halve pagina, full colour) € 25,00 

7 A6 advertentie (kwart pagina, full colour) € 12,50 

8 Visitekaartje (full colour) € 7,50 

9 Coverfoto (portretfoto, full colour) € 25,00 

10 Backcover foto (staand of liggend, full colour) € 15,00 

11 A4 in memoriam collie (hele pagina, full colour) € 25,00 

12 A5 in memoriam collie (halve pagina, full colour € 15,00 

  

Voor fokkers die lid zijn van onze vereniging, hanteren wij de volgende 
advertentietarieven (jaarvermelding): 

13 Kennelvermelding op overzichtspagina magazine en website € 8,00 

14 Dekreuvermelding op website (format van de vereniging) € 10,00 

15 Nestvermelding op website (format van de vereniging) € 12,50 

16 Herplaatsvermelding per hond (geldt ook voor leden) € 20,00 

17 Herplaatsvermelding per hond voor niet-leden € 50,00 

  

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat uw vermelding niet eerder wordt geplaatst dan wanneer 
uw betaling op onze bankrekening is bijgeschreven. Het verschuldigde bedrag dient – onder 
vermelding van uw naam en het soort advertentie waarvoor u betaalt – over te maken naar 
(IBAN)bankrekeningnummer NL67 ABNA 0567 2412 89 (BIC: ABNANL2A), ten name van 
Schotse Herder Vrienden, Arnhemsestraatweg 24, 6991 AN Rheden. 
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Advertentietarieven 2019 voor bedrijven. 
 
Voor bedrijven hanteren wij de volgende advertentietarieven: 

Voor een jaaradvertentie in ons magazine (verschijnt vier keer per jaar): 

1 A4 advertentie (hele pagina, full colour) € 225,00 

2 A5 advertentie (halve pagina, full colour) € 175,00 

3 A6 advertentie (kwart pagina, full colour) € 60,00 

  

Voor een eenmalige advertentie in ons magazine (editie naar keuze): 

4 A4 advertentie (hele pagina, full colour) € 70,00 

5 A5 advertentie (halve pagina, full colour) € 50,00 

6 A6 advertentie (kwart pagina, full colour) € 25,00 

  

Voor een jaarvermelding in de slideshow op onze website: 

7 1e vermelding in de slideshow € 150,00 

8 Extra vermelding (in slideshow of elders op de website) € 75,00 

 

Voor een jaaradvertentie in ons magazine in combinatie met een logo op de website 
(opgenomen in slideshow op homepage): 

9 A4 advertentie (hele pagina, full colour) € 337,50 

10 A5 advertentie (halve pagina, full colour) € 287,50 

11 A6 advertentie (kwart pagina, full colour) € 172,50 

  

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat uw vermelding niet eerder wordt geplaatst dan wanneer 
uw betaling op onze bankrekening is bijgeschreven. Het verschuldigde bedrag dient – onder 
vermelding van uw bedrijfsnaam en het soort advertentie waarvoor u betaalt – over te maken naar 

(IBAN)bankrekeningnummer NL67 ABNA 0567 2412 89 (BIC: ABNANL2A), ten name van 
Schotse Herder Vrienden, Arnhemsestraatweg 24, 6991 AN Rheden. 

Neem voor meer informatie over adverteren in ons magazine contact op met de penningmeester. 


