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Advertentietarieven Koorddanser 2016 
 (versie 4-2-2016)  
 
Nederlandse Standaard Tarief Documentatie 

Deze tariefkaart voldoet aan de voorschriften zoals is vastgelegd in Bindende Besluiten van het Nederlands 
Uitgeversverbond. 
 

Algemene informatie                 
 
Titel    Koorddanser, agendamagazine voor bewustwording en spiritualiteit 
Internet    www.kd.nl; www.koorddanser.nl 
Uitgegeven door  (De Nieuwe Paravisie bv h.o.d.n.) Uitgeverij Koorddanser 

    Oude Enghweg 24, 1217 JD Hilversum. Tel: 035-533 62 26. 
Advertentieverkoop Tel: 035-533 62 26, blokadvertenties@kd.nl of regeladvertenties@kd.nl 
Verschijningsfrequentie  11x per jaar 

 

Redactionele formule                 
 
Formule Koorddanser is een betrokken en onafhankelijke gids voor actieve zoekers naar bewustzijnsontwikkeling 

en spirituele groei die wijst op het aanbod aan relevante informatie, bijeenkomsten, mensen en zienswijzen. 
Naast het maandelijkse agendaoverzicht - per provincie - van bijeenkomsten in spirituele centra, en artikelen biedt 
het magazine ook aanbieders van evenementen gelegenheid hun bijeenkomsten aan lezers bekend te maken. Het 
redactionele gedeelte van het blad biedt informatie op de volgende hoofdgebieden: 
o Visies en mens- en godsbeelden, samenleving. 
o Mensen, emoties en persoonlijke ervaringen. 
o Handreikingen om de eigen ontwikkeling vorm te geven. 
o Daarnaast wordt aandacht besteed aan (een selectie uit) de evenementen in de periode van verschijning. 
Redactieadres Uitgeverij Koorddanser, adres hierboven, redactie@kd.nl. Hoofdredacteur: drs. Ewald Wagenaar. 

 

Oplagespecificatie blad (telling november 2015)                         
 

1. Totaal abonnees 902 

2. Losse verkoop: gratis verspreiding 7.605 

3. Gerichte verspreiding 
3.1 Controlled circulation 
3.2 Gerichte gratis verspreiding 

94 
25 
69 

4. Overige verspreiding (400 à)  300 

1+2+3+4 =Totale minimale verspreiding (9.500 à ) 8.901 

 

Oplagespecificatie kd.nl en e-mailnieuwsbrief (telling november 2015)   
 

1. Totaal aantal unieke bezoekers op www.kd.nl per maand, 9.570 pageviews 5.323 

2. Ontvangers emailnieuwsbrief 8.600 

3. Bereik facebook (likes) 1.306 

4. Twittervolgers 3.781 

1+2+3+4 = Digitale bereik 19.010 

 

Advertentiemogelijkheden, -toeslagen en -kosten (prijzen excl. btw.)         
 
Blokjes De basis voor de advertentietarieven wordt gevormd door de 'blokadvertentie' of 

'blokje', een standaardformaat (65 x 40 mm, zijnde een 1/36-pagina) in zwart-wit 
van € 70,- per stuk. Banners (online) worden in pixels (px) gemeten. 

Ingezonden mededelingen Rubrieken "Komt" en "Zomerspectrum"; € 70,- voor 15 regels (ca 125   

    woorden), extra regels (van ca. 7 woorden) à € 4,- p.s., foto € 50,- (in kleur  
€ 75,-). Eén advertorial-bericht is qua voorwaarden als 1 'blokje’. 

Regeladvertenties  Voor € 20,- (incl. 21% btw) is een korte boodschap van max. 45 woorden 

(naar regeladvertenties@kd.nl). 
Inserts, bijsluiters etc.  Op basis van € 0,10 à € 0,25 per stuk (alleen naar de abonnees en 

losse verzending). Alleen in combinatie met min. 3 advertenties of 
advertorials. A5 € 100,-, A4 € 125,-. Overige: prijs op aanvraag.  

Kleurtoeslag   € 25,-. Steunkleur als fullcolor aan te leveren. 
Zet- & opmaakkosten   Respectievelijk vanaf € 25,- heropmaak (tot cPDF of jpg) en tekstwijzigingen,  

    en € 40,- (voor creatieve vormgeving). Aan de hand van een instructie. 
Tekstredigeren   Voor advertorials: € 15,-. Tekstschrijven: op aanvraag. 
Voorkeursplaatsingen  Voorpagina 2x (blok)tarief, andere voorkeursplaats 10% toeslag. 

http://www.kd.nl/
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Gegevens blokadvertenties (bedragen excl. 21% btw. Facturatie ná verschijning.   
Aantal 
'blokjes' 

Pagina-
deel 

Formaat 
staand 
(bxh mm) 

Formaat 
liggend 
(bxh mm) 

1-2x p.jr, 
per keer 

€ 

3-5x p.jr, 
per keer 

€ 

6-10x p.jr, 
per keer 

€ 

Doorlopend, 
per keer 

€ 

36 1/1 275 x 385  1.131,- 1.105,- 1.084,- 1.066,- 

18 1/2 130 x 385 275 x 190 6.94,- 782,- 744,- 688,- 

9 1/4 130 x 190 190 x 130 449,- 434,- 418,- 403,- 

6 1/6 130 x 135 
85 x 205 
65 x 265 

265 x 65 
205 x 85 
135 x 130 

341,- 325,- 310,- 288,- 

4 1/9 65 x 175 
40 x 275 

135 x 85 
275 x 40 

240,- 229,- 218,- 203,- 

3 1/12 65 x 135 
40 x 205 

205 x 40 
135 x 65 

190,- 181,- 171,- 159,- 

2 1/18 65 x 85 
40 x 135 

135 x 40 
85 x 65 

134,- 127,- 121,- 110,- 

1 1/36 40 x 65 65 x 40  70,- 66,- 61,- 57,- 

 

Verschijningstabel Koorddanser 2016              
Nummer Editie Verschijnt Sluitingsdatum advertentiemateriaal 

336 januari 2016 22-12-2015 11-12-2015 

337 februari 2016 26-01-2016 15-01-2016 

338 maart 2016 23-02-2016 12-02-2016 

339 april 2016 29-03-2016 18-03-2016 

340 mei 2016 26-04-2016 15-04-2016 

341 juni 2016 31-05-2016 20-05-2016 

342 juli-augustus 2016 28-06-2016 17-06-2016 

343 september 2016 30-08-2016 19-08-2016 

344 oktober 2016 27-09-2016 16-09-2016 

345 november 2016 25-10-2016 14-10-2016 

346 december 2016 29-11-2016 18-11-2016 

347 januari 2017 27-12-2016 16-12-2016 

 

Technische gegevens         
 
Drukprocédé, papier  Rotatie-offset coldset, op 52 grams verbeterd courantdruk 
Bedrukking   Voor- en achterpagina + pag. 6-7, 12-13 en 18-19 zijn fullcolour. Rest zwart-wit. 
Raster    40 (100 lpi), puntverbreding 26% (KWIK-norm) door drukker te verwerken. 
Reproductiemateriaal  Digitaal, certified PDF (cPDF). Indien anders is aangeleverd kunnen 

    (her)opmaakkosten à € 25,- in rekening worden gebracht. 
Formaten (breedte x hoogte) Bladspiegel 1/1: 299 x 420 mm; 2/1: 570 x 395 mm,  

zetspiegel: 275 x 395 mm 
Aflopend   Niet van toepassing 

 

Gegevens online advertenties op www.kd.nl (bedragen in €, ex 21% btw) 
Aanduiding Omschrijving Pixels CPM 

(€ per 1000) 
Bedrag 
p. mnd 

Doorplaatsing 
uit blad 

Vanaf 6 mnd, 
bedrag p.m. 

IB image button 125x125 5,- - - 30,- 

FB full banner 468x60 9,- 55,- 45,- 40,- 

MR medium rectangle 300x200 10,- 60,- 55,- 50,- 

LB Leaderboard * 728x90 36,- 70,- 65,- 60,- 

Komt Komt-advertorial Txt+jpg 8,- 45,- 25,- 35,- 

Minimumafname: 1 maand. Zie verderop In dit document voor voorbeelden en specificaties. 
* Rouleert, max. 3 stuks. 
 

Voorwaarden         
 
Op alle leveringen door Uitgeverij Koorddanser zijn van toepassing voorwaarden als gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 63703807. Betaling van de facturen van Uitgeverij Koorddanser dient binnen 14 dagen 
na factuurdatum plaats te vinden. Indien van toepassing: contractperiode is één jaar (12 kalendermaanden) 
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Advertentiemogelijkheden 2016 (voorbeelden) 
 (waar mogelijk op ware grootte) 

 

Blokadvertenties         
 Opgemaakt aanleveren in pdf of jpg. 

 Vanaf €57 ex btw (11 keer per jaar met het kleinste formaat, in zwartwit). 

 Kortingen op de tarieflijst, deze worden gegeven indien in één keer een aantal plaatsingen wordt 
gereserveerd. 

 Hoe vaker geplaatst/gereserveerd  wordt in één keer en hoe groter het formaat, hoe lager de 
prijs. 

 Kleurtoeslag: + €25 ex btw. 

 Zie tarieflijst voor alle mogelijke formaten en prijzen. 

 Voorkeursplaats: + 10%. 

 Prijzen steeds ex 21% btw. 

 Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex btw (van bijv. tekst en logo of foto). 

 Opgeven per e-mail, met adresgegevens of reserveringsformulier  voor factuur (na verschijning) 
en een presentexemplaar, naar  blokadvertenties@kd.nl. 

 

Voorbeeld basisformaat 
zwartwit, 1-bloksadvertentie: 65 bij 40 mm (hieronder) of 40 bij 65mm. Kosten €70 

voor één of twee keer plaatsen, 3-5 keer €66, 6-10 keer €61 en 11 keer €57, ex 

btw. 

 

 
 

Voorbeeld 2-bloksadvertentie FC 
o.a. 65 bij 85 mm (als hieronder). Kosten in zwart-wit: €134 voor één of twee keer 

plaatsen, 3-5 keer plaatsen €127, 6-10 keer €121 en 11 keer €110, ex btw. In kleur:  

+ €25 kleurtoeslag. 
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Voorbeeld 4-bloksadvertentie in kleur 
O.a. 135 bij 85 mm (als hieronder). Kosten: €240 voor één of twee keer plaatsen, 3- 

5 keer €229, 6-10 keer €218 en 11 keer €203, ex btw, + €25 

kleurtoeslag. 

 
 

 

Komt (advertorials)         
 Redactioneel artikel, tekst met een korte kopregel. 

 Vanaf €57 (voor 11 plaatsingen, een jaar lang, tm 15 regels per keer, eventueel wisselende 
tekst, ca 125 woorden per keer). 

 Extra woorden bovenop de eerste 125 stuks, ofwel 15 regels: per 8 woorden extra woorden (ca 
1 regel in het blad)  €4 per regel extra, ex btw. 

 Ook met foto mogelijk: in zwartwit €50 extra en in kleur €75, ex btw. 

 Prijzen steeds ex 21% btw. 

 Opmaak door Koorddanser is kosteloos. 

 Aanleveren: Wordbestand (plus eventueel jpg of pdf-fotobestand, minimaal 300 dpi, vanaf ca 
250 kB). 

 Let op: géén logo’s of opgemaakte elementen in de foto in verband met het ‘redactionele’ 
karakter van de rubriek Komt. 

 Tekstdelen in kapitalen, met onderstrepingen of in cursief plaatsen is niet mogelijk. 

 Alleen de datum (dag en maand) van het aangekondigde evenement wordt vet afgedrukt. 

 Voorkeursplaats: +10%. 

 Regelmatige of vaste adverteerders in deze rubriek worden hoger op de pagina geplaatst. 

 Opgeven per e-mail, met adresgegevens voor factuur (na verschijning) en een 
presentexemplaar, naar komt@kd.nl. 
 

 

 Voorbeeld Komt basisformaat 
Tot 125 woorden (hieronder 118 woorden), tm 15 regels (hieronder 14 regels). 

Kosten: €70, ex btw, (evenveel als één ‘blokje’) voor één of twee keer plaatsen, 3-5 

keer €66, 6-10 keer €61 en 11 keer €57, ex btw. 

mailto:komt@kd.nl
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Voorbeeld Komt, met extra regels 
Hieronder 243 woorden, 31 regels. 

Kosten: €70 voor de eerste 15 regels (ca 125 woorden) van de in totaal 21 = 6 extra 

regels (148 woorden, (23 extra) bedragen dus: 6 x €4 = €24. Totale kosten €70 + €24 

= €94, ex btw.  
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Voorbeeld Komt met zwartwitfoto 
Hieronder 128 woorden, 15 regels. Kosten: €70 voor de tekst en €50 voor de 

zwartwitfoto = €120 ex btw. Het aantal regels wordt bepaald zónder de foto in 

de opmaak. Dat zijn er hier 17 stuks, dus 2 extra regels à €4. Totale kosten: 

€120 + €8 = €128 ex btw. 

 

 
 

 

Voorbeeld Komt met kleurenfoto en extra regels 
Hieronder 150 woorden, 18 regels.  

Kosten: €70 voor de eerste 15 regels + €50 voor de foto + €25 voor kleur + 3 x €4  

voor de 3 extra regels boven de eerste 15 regels =  €157, ex btw. 
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Zomerspectrum (advertorial als Komt)         
 Redactioneel artikel, tekst met een korte kopregel, hetzelfde als Komt, maar dan voor 

zomerse activiteiten, vakantiesuggesties,  zomerfestivals, en –workshops etc. 

 Erboven staat Zomerspectrum in plaats van Komt. 

 Vanaf het februarinummer tot en met het juli-augustusnummer. 

 Zelfde voorwaarden en layout als voor Komt, zie voorbeelden hiervoor. 

 Opgeven per e-mail, met adresgegevens voor factuur (na verschijning) en een 
presentexemplaar, naar zomerspectrum@kd.nl. 

 

 

Regeladvertenties         
 Voor €20 (inclusief 21% btw) per 45 woorden. Een tekst van 46 tm 90 woorden kost dus 2 

keer €20 = €40 etc. 

 Tekst verschijnt ook (gratis) op de site  www.kd.nl die maand. 

 Maximaal één woord uit de tekst kan in KAPITALEN. 

 Cursieve, onderstreepte of vetgedrukte teksten, evenal teveel woorden in hoofdletters worden 
gecorrigeerd naar gewone tekst en zijn dus niet mogelijk. 

 Tekst wordt achter elkaar gezet, dus zonder opsommingen of met bullets. 

 Voor €200 (inclusief 21% btw) één jaar een vaste regeladvertentietekst (11 edities). 

 U ontvangt na plaatsing een bewijsnummer en een factuur. Bij en jaarreservering (11x) 
worden alle plaatsingen vooraf en in één keer in rekening gebracht, met btw-specificatie. 

 Toeslag voor plaatsing onder nummer: €5 per plaatsing. 

 Websiteadressen in de tekst worden gehyperlinkt op kd.nl. 

 De tekst (als Wordbestand in de bijlage van een e-mail of als e-mailtekst zelf) moet voor de 
10e van de maand voorafgaand aan de maand van plaatsing bij de uitgeverij binnen zijn 

mailto:zomerspectrum@kd.nl
file://///P-SRV-01/Home/Koorddanser/Adverteerders/www.kd.nl
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 Opgeven per e-mail aan  regeladvertenties@kd.nl. 

 Plaatsing in de rubriek op volgorde van binnenkomst. Voorkeursplaats reserveren is niet 
mogelijk. 

 Regeladvertentierubrieken zijn (bij voldoende aanmeldingen, anders Diversen): Workshops, 
Cursussen, Therapieën, Buitenland, (Ver)huur, Kennismaking, Diversen. 

 
Voorbeeld regeladvertenties 
Kosten: €200 incl. btw per 11 plaatsingen van een regeladvertentie of per keer €20 incl. 
btw tot 45 woorden. Na opgave van tekst en het postadres voor toezending van de factuur 
en het bewijsnummer wordt de reservering definitief. Na verschijning van het blad wordt een 
factuur gestuurd.  

 

 
 
 
 
 

Inserts, bijsluiters en flyers        
 Alleen voor wie tenminste vier blokadvertenties en/of Komt’s en/of Zomerspectrums heeft 

gereserveerd of geplaatst in het betreffende jaar. 

 Gaan alleen naar alle ca 1.500 abonnees (van de maandelijks in totaal 10.000 Koorddansers). 

 Er kunnen maximaal 3 inserts per maand mee met Koorddanser. Wie het eerst komt … etc. 

 Prijzen: vanaf €150 (uitgevouwen formaat A6 en A5), €175 (uitgevouwen formaat A4) en 
daarboven op aanvraag, ex btw. 

 Na reservering stuurt de uitgeverij de adverteerder de adresgegevens waar de inserts moeten 
worden afgeleverd of waarnaar ze kunnen worden opgestuurd. Dat is niet het postadres van 
Koorddanser. 

 Restanten worden niet geretourneerd. 

 Kosteloze annulering van de reservering kan tot 14 dagen voor de reguliere 
advertentiedeadline.  Daarna is het gehele bedrag voor de reservering verschuldigd. 

 Opgeven per e-mail, met adresgegevens voor factuur (na verschijning) en een 
presentexemplaar, naar blokadvertenties@kd.nl. 

 
 
 

Banners op www.kd.nl        

 
Voorbeeld Imagebutton (IB) - 125 x 125 pixels Kosten: €25 per maand excl. btw. Alleen 

per 6 maanden te reserveren. Plaats op de website: rechter zijbalk op alle redactiepagina’s inclusief 
homepage, roulerend. Aanlevering in jpg of gif. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. 
Hier twee voorbeelden naast elkaar. 

mailto:regeladvertenties@kd.nl
mailto:blokadvertenties@kd.nl
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Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op  kd.nl. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Voorbeeld Full banner (FB) - 468 x 60 pixels 
Kosten: € 50 per maand excl. btw. Plaats op de website: onderaan alle artikelen op achterliggende 
redactiepagina’s, roulerend. Aanlevering in jpg of gif. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. 
btw. 
 

 
Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op  kd.nl 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Voorbeeld Medium rectangle (MR) - 300 x 200 pixels 
Kosten: €55 per maand excl. btw. Plaats op de website: rechter zijbalk op alle pagina’s inclusief 
homepage, roulerend. Aanlevering in jpg, pdf of gif. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. 
btw. Dit banner formaat leent zich ook goed voor een 1 (€95) of 2 bloksadvertentie (€159) in het blad. 
Tevens kan deze eenvoudig in de nieuwsbrief worden opgenomen (€45). 
 

 
 

Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op  kd.nl 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Voorbeeld Leaderboard (LB) - 728 x 90 pixels 
Kosten: €60 per maand excl. btw. Plaats op de website:bovenaan alle pagina’s inclusief homepage, 
m et  m ax im aal  3  roulerend. Aanlevering in jpg, pdf of gif. Opmaak door Koorddanser kost €25 
extra, ex. btw. 
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Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op  kd.nl 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Voorbeeld Komt advertorial (tekst + foto) 
Eigen pagina met hele tekst en foto plús een tekstaanjager-met-foto (zie hieronder) op homepage  
www.kd.nl. Kosten: €45 per maand excl. btw. Komt advertorial als doorplaatsing uit het blad: €25. 
Opmaak door Koorddanser is kosteloos. De tekstaanjager kan voor €25 ook in de nieuwsbrief. 
 

e  

 

 

Banners in de emailnieuwsbrief        

 
Full banner nieuwsbrief (650x200 pixels, €65) 
Kosten: €65 per keer, excl. btw. Plaats tussen de artikelen in. Aanlevering (650x200 pixels) in jpg. 
Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks in de 
eerste helft van de maand. 
 

 
 
 
Medium rectangle nieuwsbrief (300x200 pixels, €45) 
Kosten: €45 per keer, excl. btw. Plaats tussen de artikelen in. Aanlevering in jpg (300x200 pixels). 
Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks in de 
eerste helft van de maand. 

http://www.kd.nl/
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Contact 

 
Uitgeverij Koorddanser  
 
Oude Enghweg 24 
1217 JD Hilversum 
 
www.kd.nl 
Algemeen: info@kd.nl 
Advertenties:  blokadvertenties@kd.nl en regeladvertenties@kd.nl  
Redactie: redactie@kd.nl 
 
Tel: (035) 533 62 26 
Bladmanager Ewald Wagenaar: 0653106218 
 
 
 

http://www.kd.nl/
mailto:info@kd.nl
mailto:blokadvertenties@kd.nl
mailto:regeladvertenties@kd.nl
mailto:redactie@kd.nl

