
Formaat
2/1
1/1

Zetspiegel
440 x 280 mm
205 x 280 mm

Aflopend*
460 x 300 mm
230 mm 300 mm

*aflopende 2/1 pagina aanleveren als 2 keer 1/1 pagina
*s.v.p. 3 mm rondom toevoegen i.v.m. afsnede
*de rugmarge is 2 cm per pagina (4 cm voor een 2/1 pagina)

Advertentietarieven 2014 (per pagina)
formaat
1 x 1/1 pagina
1 x 2/1 pagina
4 x 1/1 pagina

full colour
¤ 3.795
¤ 3.295 
¤ 2.995

Aanleverdata 
27/10/2014
08/12/2014
23/02/2015
20/04/2015
22/06/2015
24/08/2015

Verschijningsdata
ed. 49 - 17/11/2014
ed. 50 - 07/01/2015
ed. 51 - 11/03/2015
ed. 52 - 06/05/2015
ed. 53 - 08/07/2015
ed. 54 - 09/09/2015

Aanleveren advertentiemateriaal 
Certified PDF tijdschriften Nederland. Irisproef, inclusief controlestrip, 
meeleveren. Indien geen irisproef wordt meegeleverd, zijn wij niet aansprakelijk 
voor eventuele kleurafwijkingen. 
Kosten veroorzaakt door aanlevering niet drukgereed advertentiemateriaal 
zullen worden doorberekend.

Plaatsingswensen
Voor speciale posities (bijvoorbeeld de achterkant van de cover) gelden toeslagen. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Algemene Voorwaarden
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de ‘Regelen van het 
Advertentiewezen’, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken 
en bij de ‘Kamers van Koophandel’

Voor de onlinetarieven zie de te downloaden tariefkaart op
www.columbusmagazine.nl/contact.html

magazine



Algemene Informatie
Columbus is een glossy reismagazine voor de reiziger die op zijn vakanties 
probeert de niet al te platgetreden paden te bewandelen. De lezer van Columbus 
is op zoek naar bestemmingen waar het massa-toerisme nog niet is doorge drongen 
en naar sfeer en authenticiteit, maar ook naar avontuur. Columbus laat de lezer 
wegdromen naar de mooiste plekken van de wereld en combineert dit met praktische 
informatie.

uitgever
verschijningsfrequentie
prijs losse verkoop
prijs abonnement
omvang
drukoplage

bladspiegel
drukprocede
omslag
binnenwerk
afwerking

Uitgeverij Columbus
6 x per jaar
¤ 5,95
¤ 38,95
156 pagina’s
45.000 exemplaren

230 x 300 mm
offset
200 gr. houtvrij gesatineerd mc
90 gr. licht houthoudend gesatineerd mc
garenloos gebrocheerd
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Uitgeverij Columbus
Zijlweg 61-1, 2013 DC  Haarlem
+ 31 (0)23 5 34 68 30
fax +31 (0)84 75 94 634
sales@columbusmagazine.nl
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Uitgeverij Columbus
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sales@columbusmagazine.nl
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