
TARIEFKAART 2020

ALGEMENE INFORMATIE 

titel :  gezondNU, www.gezondnu.nl
uitgegeven door : MixCom Publish 
verschijningsfrequentie : 11 x per jaar 
verschijningsdag :  Losse verkoop op dinsdag  

Abonnees 5 dagen eerder
advertentie-exploitatie :  MixCom Publish, afd. Advertentieacquisitie 

Branderweg 5A 
  8042 PD Zwolle  
  tel  (038) 303 1054 
  fax (038) 303 1079 
  adverteren@mixcom.nl
abonnementsprijs : € 53,95 per jaar
losse nummerprijs : € 5,25
extra bewijsnummer : € 3,95
termijn van inzending : zie onder
materiaal aan :  MixCom Publish 

Branderweg 5A, 8042 PD Zwolle 
  Postbus 7032, 8007 HA Zwolle 
  materiaal@mixcom.nl
algemene voorwaarden  :  Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd 

conform de Regelen voor het Advertentie-wezen, 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-
rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. 
Alle advertenties dienen vooraf ter goedkeuring 
aan de uitgever te worden voorgelegd en, indien 
van toepassing, voorzien te zijn van een geldig 
KOAG/KAG-stempel. 

gem. oplage 2020  :    53.000
betaalde kernoplage :    36.213 (2018 Q2 t/m 2019 Q1)
verspreide oplage :    48.144 (2018 Q2 t/m 2019 Q1)
gemiddeld bereik  :    185.000 (Print Monitor 2019-II)
totaal bereik  :    505.000 (NOM Print Monitor 2019-II)

TECHNISCHE GEGEVENS EN FORMATEN

bladspiegel (b x h)  : 215 mm x 285 mm
zetspiegel (b x h) : 190 mm x 263 mm
 advertentieformaten (b x h)
1/1 aflopend : 215  mm x 285 mm + 5 mm afloop  
1/2 liggend : 190  mm x 129 mm 
1/2 staand :  92 mm x 263 mm
1/4 staand :  92 mm x 129 mm 
Afwijkende formaten op aanvraag
aanleveren materiaal :  Materiaal dient aangeleverd te worden 

als Certified PDF* volgens de instellingen 
MagazineAds1v4 en bovenstaande  
formaten, voorzien van een referentie-
proef. Bij aflopende advertenties 5 mm 
afsnede toevoegen. 

   Kosten (à € 65,-) veroorzaakt door 
aanlevering van niet-drukgereed  
advertentiemateriaal (zoals verkeerd 
kleurgebruik, -formaat -pdfinstelling  
of niet certified aanleveren) worden 
doorberekend.

drukprocédé : rotatie-offset 
papiersoort cover :  4 pagina’s omslag 190 gr. houtvrij offset
papiersoort binnenwerk : 60 gr. houthoudend lichtgestreken mfc  
  opd. 2.0 
raster zwart/wit/full colour : 60 l/cm 

*  Instellingen zijn o.a. hier te downloaden.
 Certified maken met bijvoorbeeld Enfocus Pitstop Pro.

plaatsingswensen : +  15 %
achterpagina : + 30 %
  (op het bruto plaatsingsbedrag)

Voor meer informatie over technische gegevens, formaten en prijzen van bijsluiters, antwoordkaarten en advertorials kijk op: 
www.mixcom.nl/onze-merken. Vragen? Bel ons voor een mooi aanbod!

annuleringstermijn :  Geen annuleringskosten tot 2 weken 
voor de reservering- en aanlever- 
datum. 50% van de plaatsingskosten  
bij annulering vanaf 2 weken voor 
reservering- aanleverdatum zoals  
gepubliceerd op de tariefkaart. 100% 
van de plaatsingskosten bij annule-
ring na reservering- aanleverdatum 
zoals gepubliceerd op de tariefkaart. 
Annuleren kan alleen schriftelijk (per 
e-mail bij uw salesmanager).

Verschijningsdatum abonnees is 5 dagen eerder

Toeslag verzendkosten
Bij het meehechten/lumbacken/mee-
sealen van folders zwaarder dan 25 gram 
gelden alleen voor de abonnementen de 
volgende toeslagen: Toeslag per 1.000 
exemplaren excl. BTW.

Reservering & Inzending
editie  verschijnings- reserverings- en
 datum  aanleverdatum
 
1 24-12-2019 14-11-2019
2 28-01-2020 12-12-2019
3 25-02-2020 16-01-2020
4 24-03-2020 13-02-2020
5 21-04-2020 12-03-2020
6 26-05-2020 16-04-2020
7/8  23-06-2020 14-05-2020

editie  verschijnings- reserverings- en
  datum  aanleverdatum
 
9  25-08-2020 16-07-2020
10  22-09-2020 13-08-2020
11  20-10-2020 10-09-2020
12  24-11-2020 15-10-2020
1-2021 22-01-2021 12-11-2020

Folder los insteken tot 4 pag.  € 120
Folder los insteken tot 8 pag.  €  150

Folder los mee hechten tot 4 pag.  €  130
Folder los mee hechten tot 12 pag.  €  150
Folder los mee hechten tot 24 pag.  €  170
Folder los mee hechten tot 48 pag.  €  200

Folder los opleggen/sealen tot 4 pag.  €  170
Folder los opleggen/sealen tot 12 pag.  €  200
Folder los opleggen/sealen tot 24 pag. €  230
Folder los opleggen/sealen tot 48 pag.  €  290

Tarief per 1000 ex.PLUSPROPOSITIES gezondNU 

tot 25 gram        € 20
25-50 gram       € 30
51-75 gram       € 40
76-100 gram       € 50
101-125 gram       € 60
126-150 gram       € 70

formaat 
1/1 pagina    € 6.991
1/2 pagina    € 3.574
1/4 pagina    € 1.832

2/1 pagina    € 10.695

shoppingpagina
1/3 (80 woorden)  €  2.885
1/2 (100 woorden) € 3.826

contractkorting op aanvraag

ADVERTENTIETARIEVEN,  
exclusief BTW

advertorial - geschreven en 
vormgegeven door MixCom 
Publish o.b.v. een briefing
Extra kosten 1/1 pagina € 1.275 
Extra kosten 2/1 pagina € 1.909 

voor overige mogelijkheden  
e-mail: adverteren@mixcom.nl 
of bel: 038 - 303 1054 /  
M 06 - 4019 7085

meehechten losse antw.kaart** € 56 
opplakken losse antw.kaart** € 44 
*  Prijzen zijn per 1.000 en uitgaande van machinaal  verwerking

** Alleen in combinatie met een 1/1 advertentie 

Datum 03-10-2019, vervangt gegevens d.d. 17-8-2018

http://www.enfocus.com/webmarketing/website_files/action-lists/PitStopPro12update2GWG.zip
mailto:adverteren%40mixcom.nl?subject=
mailto:adverteren%40mixcom.nl?subject=
http://www.mixcom.nl/onze-merken
mailto:materiaal%40mixcom.nl?subject=


TARIEFKAART 2020

website (400.000 pageviews p/m) 
rectangle* 600 x 500 (bxh)  € 13
leaderboard 1456 x 180 (bxh) € 17
advertorial  (incl. webpage) € 25
  
nieuwsbrief (35.000 abonnees)
topbanner* 936 x 120 (bxh) € 17
advertorial  (incl. webpage) € 25
partnermailing   € 60
specials   € 80

sponsoring dossiers  - op aanvraag 
maken van uw video - op aanvraag

online prijzen zijn per 1.000
* Banners in jpg, gif, png.

MOGELIJKHEDEN gezondNU ONLINE 

Online - Dossiersponsoring 
Op gezondNU.nl/dossiers staan meer dan 100 dossiers die gespon-
sord kunnen worden d.m.v. 1 of 2 banners bij het dossier en de top 5 
artikelen. Het dossier wordt aangejaagd via de nieuwsbrief, website en 
artikelen in het magazine, Facebook advertising. Als er onderwerpen 
ontbreken kan een dossier door de redactie worden samengesteld.
Prijs € 40,- / 1.000 views

Online - Challenge (gesponsord)
Ruim 23.000 deelnemers ontvangen binnen een week 5 mails met 
informatie, tips en opdrachten. Deze zitten in de mail zelf en aan 
het eind wordt verwezen naar een dossier voor meer informatie. 
Aankondiging via dedicated mailing, nieuwsbrief, Facebook, enz. Na 
deze week kan een speciale aanbieding voor een actie of product 
worden gedaan via gezondNU. In alle communicatie is duidelijk wie de 
sponsor is (logo / banners). 
Prijs € 3.450,-

Online - De week van… (gesponsord)
Ruim 23.000 deelnemers ontvangen binnen een week 3 mails met 
informatie, tips en opdrachten. Deze zitten in de mail zelf en aan 
het eind wordt verwezen naar een dossier voor meer informatie. 
Aankondiging via dedicated mailing, nieuwsbrief, Facebook, enz. Na 
deze week kan een speciale aanbieding voor een actie of product 
worden gedaan via gezondNU. In alle communicatie is duidelijk wie de 
sponsor is (logo / banners).  
Prijs € 3.150,-

Online - Special
Nieuwsbrief gezondNU aan 36.000 lezers, geheel gewijd aan één 
onderwerp met één sponsor. Sponsoring via topbanner, advertorial en 
banners bij de artikelen van de nieuwsbrief.
Prijs € 2.960,-

Online - Partnermailing 
Dedicated mailing namens gezondNU, geheel gewijd aan product(en) 
van adverteerder. Als het ware een grote advertorial, gericht aan 31.000 
nieuwsbrieflezers die informatie van derden wensen te ontvangen.
Prijs € 1.980,-

Video’s
Op gezondnu.nl/video staat een overzicht met video’s in verschillende 
formats; animatie, straatinterview, vlogs, e-learnings, enz. Deze kunnen 
worden opgenomen in een online item, zoals een online special. Er kan 
ook een video op maat worden gemaakt.
Op aanvraag

E-learning 
Interactieve video/infographic met vragen en antwoorden.
Op aanvraag

E-book 
Op maat gemaakt e-book van bijvoorbeeld 12 pagina’s, tekst en design 
door redactie gezondNU, dat als cadeau weggegeven kan worden bij 
een actie.

OP AANVRAAG

Facebook
Om aandacht te vragen voor een product of actie kan de redactie een 
post plaatsen of delen.
Facebook likes: 10.000
Prijs € 750,-

Nieuwsbrieven
Geheel verzorgde nieuwsbrief, zowel techniek als content. Input wordt 
door redactie van gezondNU verwerkt als consument gerichte content. 
Op aanvraag

Winactie
Lezers van gezondNU nemen deel door het invullen van hun gegevens 
op een aparte webpage. De klant krijgt de adressen van de winnaars, 
die vervolgens de producten naar de winnaars stuurt. 
In combinatie met advertentie

Testactie
Lezers van gezondNU nemen deel door het invullen van hun gegevens 
op een aparte webpage. De klant krijgt de adressen en de resultaten 
van de testers. De resultaten kunnen worden gebruikt voor een  
advertorial.
In combinatie met advertentie 

Enquêtes
Op verzoek van de klant verzorgt de redactie de tekst van een enquête, 
die vervolgens wordt geplaatst op gezondNU.nl en in de nieuwsbrief. 
De resultaten worden gedeeld met de klant die deze verwerkt in een 
advertorial.
In combinatie met advertorial 

Content 
In opdracht kan de redactie tekst en design op het gebied van gezond-
heid verzorgen van een productie online en in print. 
Op aanvraag 

Datum 03-10-2019, vervangt gegevens d.d. 17-8-2018

ONLINE

Voor meer informatie over technische gegevens, formaten en prijzen van bijsluiters, antwoordkaarten en advertorials kijk op: 
www.mixcom.nl/onze-merken. Vragen? Bel ons voor een mooi aanbod!

http://www.mixcom.nl/onze-merken
http://www.snelwebsiteonline.nl

