
Advertentie Tarieven 2016/2017    
 
1/1 pagina   € 1300,00 
1/2 pagina   €   700,00 
1/4 pagina   €   350,00 
1/8 pagina   €   200,00

*Prijzen inclusief een banner op www.carvoyage.nl, formaat naar rato. 
Tarieven voor bijsluiter, meehechter en/of lezersaanbieding zijn op aanvraag.

Toeslag: Cover 2 of cover 3: + 15%. (indien beschikbaar) 
Cover 4 +25%. (indien beschikbaar) 
Voorkeursplaatsing +10%

INFOTORIALS

Tekstpagina’s (inclusief beeldmateriaal) 
Telefonisch interview 1/1 pagina fc (via redactie) € 1.500,00. 
Interview op locatie 2/1 pagina fc (journalist/fotograaf op bezoek) € 2.000,00. 
Bedrijfsreportage 4/1 pagina fc (journalist/fotograaf op bezoek) € 2500,00.

VakantieReisMagazine special carVOYAGE  
is een uitgave van: 
VLMedia 
Waterschap 14, 5345 RA Oss- NL 
Tel: 0412-628489 
Email: info@vlmedia.nl 
www.vlmedia.nl  
 
ALGEMENE INFORMATIE

Naam:  VakantieReisMagazine carVOYAGE .  
De speciale kampeervakantie special én tevens beurseditie 2016/2017 verschijnt de eerste week van oktober 2016.

Verspreiding o.a.: 

Consumentenbeurzen als Kampeer en Caravan Jaarbeurs (Utrecht) oktober 2016, Caravana Leeuwarden januari 2017, kampeer 
totaal beurzen in Hardenberg en Gorinchem.  
VMB Press,  AMP in België, internet.  
Oplage 15.000 
 
DOELGROEP

Doelgroep: Lezers jong van hart en geest die houden van reizen en betaalbare vakanties. Ze houden enerzijds van kamperen met 
eigen caravan, camper of tent anderzijds ook van het luxere ‘Glamping’ en het huren van een camping accommodatie. Zij reizen 
met eigen vervoer.  Zij zijn mobiel en dat geeft hen een gevoel van vrijheid.  
Dit zijn: stellen of gezinnen, grootouders met kleinkinderen, singles, jonge mensen of zich jong voelende vijftig-plussers waarbij 
het inkomen modaal/modaal+  is.  
 

VAKANTIE           reismagazine
Special CARVOYAGE

CAR
onafhankelijk reismagazine voor de nieuwsgierige reiziger

L O S S E  V E R K O O P P R I J S  €  4 , 9 5

Cantabrië
Natuurlijk Genieten

Adembenemend GriekenlandDe troeven van de Jura Luxemburg, altijd mooi...

VERDER IN DEZE EDITIE - VENDÉE, PRET VOOR DE HELE FAMILIE - HARTVERWARMEND 

SICILIË - AANLOKKELIJK ZUID-LIMBURG - KAMPEREN IN GROOT-BRITTANNIË - 

SOUTHEND, HET LONDEN AAN ZEE - CAMPINGS - NIEUWTJES EN NOG VEEL MEER…
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REDACTIONELE FORMULE

De inhoud van het glossy vakantiereismagazine bestaat uit reisverhalen om de lezer te inspireren; lifestyle, natuur en cultuur, 
campingleven. Met interessante en inspirerende routes, leuke weekendbestemmingen, reisideeën voor korte en lange vakanties 
voor jong en oud. En natuurlijk wordt er aandacht besteed aan evenementen, nieuws vanuit de kampeerwereld en lezersverhalen. 
Kortom: carVOYAGE is hét magazine voor de mobiele reiziger op weg naar onbekende oorden en verrassende bestemmingen.  
Het aantal redactiepagina’s bedraagt minimaal 75% .

VOORWAARDEN

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
Tarieven zijn gebaseerd op aanlevering van compleet digitaal materiaal (PDF). Eventuele opmaakkosten worden tegen kostprijs 
doorberekend. Wijzigingen in bestaande advertenties worden eveneens doorberekend. 
Indien een advertentie niet geplaatst kan worden als gevolg van te laat geleverd advertentie materiaal, wordt de gereserveerde 
ruimte desondanks in rekening gebracht. 
De uitgever heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een advertentie te weigeren.

 
UITVOERING MAGAZINE 
 
Afmetingen magazine: 230 x 297 mm 
Omslag: 170 grams houtvrij gesatineerd machine coated, éénzijdig voorzien van glanzend UV lak. Binnenwerk 90 grams houtvrij 
mat machine coated. Geheel 4/4 full colour.  
Aantal pagina’s: minimaal 68

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen advertentie 
Breedte x Hoogte:

Bladspiegel 230 x 297 mm 
Zetspiegel 190 x 256 mm

1/1 pagina aflopend  230mm x 297mm + 3mm rondom 

Of:

1/1 pagina 190 x 256 mm. 

1/2 pagina  190 x 127 mm. (liggend) 
1/2 pagina   93 x 256 mm. (staand)

1/4 pagina   93 x 127 mm (staand) 
1/4 pagina 190 x   62 mm. (liggend) 
 
1/8 pagina   93 x   62 mm. 

Advertentie in Hoge Resolutie sturen naar: info@vlmedia.nl 
o.v.v. naam magazine en naam opdrachtgever. 
Bestand vanaf 14 MB via we-transfer:  www.wetransfer.com


