
VERSCHIJNINGSDATA  2020
Verschijningsdata     28-02-2020 / 08-05-2020 / 21-08-2020 / 20-11-2020
Aanleveren advertentie uiterlijk  11-02-2020 / 21-04-2020 / 04-08-2020 / 03-11-2020 
Aanleveren advertorial uiterlijk  31-01-2020 / 27-03-2020 / 24-07-2020 / 23-10-2020

ALGEMENE INFORMATIE
Naam  CamperReisMagazine      
Verschijnt 4x per jaar
Verspreiding Betapress in Nederland
  AMP in België
Internet:   www.camperreismagazine.nl, Magvilla, www.aboland.nl 
Consumentenbeurzen als Caravana, Kampeer en Caravan Jaarbeurs Utrecht etc.
Oplage    15.000
Verkoopprijs  €   6,50
Abonnement € 22,45 

DOELGROEP
De camperaar die alles uit het reizen met de camper wil halen en nieuwsgierig is naar campernieuwtjes. 
Lezers van CamperReisMagazine zijn actief en genieten van de goede zaken van het leven. Voor hen geldt 
vrijheid-blijheid. Dit zijn: stellen, gezinnen of singles, actieve en zich jong voelende vijftig plussers. Zij zijn eige-
naar van een camper of huren er één. De leeftijd is 30+ waarbij het inkomen modaal/boven modaal ligt.

REDACTIONELE FORMULE 
De inhoud van het eerste en toonaangevende onafhankelijke glossy CamperReisMagazine bestaat vooral 
uit reisverhalen om de lezer te inspireren er op uit te trekken. Lezen hoe leuk het is om interessante routes te 
rijden en het dan zelf te doen. Leuke weekendbestemmingen, reisideeën voor korte en lange vakanties, steeds 
populairder de camper golfbestemmingen en zelf dromen over de mooiste droombestemmingen. Landschap, 
cultuur en lifestyle. Met aandacht voor camper gerelateerd nieuws en evenementen. En natuurlijk wordt dé 
CAMPER niet vergeten met technische wetenswaardigheden, campernoviteiten en campertests. 

C A M P E R  R E I S M A G A Z I N E
ONAFHANKELIJK REISMAGAZINE

DE MOOISTE REIZEN MÁÁK JE,  EN HET MEESTE 

CAMPERPLEZIER HÉB JE MET HET CAMPERREISMAGAZINE!



CAMPERREISMAGAZINE  ADVERTENTIETARIEVEN 2018
prijs per plaatsing      1x    2/3x    4x  
1/1 pagina* € 1700,= € 1500,= € 1250,= 
½ pagina* €   870,= €   750,= €   650,=
¼ pagina* €   450,= €   400,= €   325,=
1/8 pagina €   250,= €   225,=   €   200,=

*Prijzen inclusief een banner op www.camperreismagazine.nl
Tarieven voor bijsluiter, meehechter en/of lezersaanbieding zijn op aanvraag beschikbaar. 
Jaarplaatsing (4x) van een 1/1 advertentie is incl. interview of campertest. 

Toeslag: Binnen cover 2 of 3: + 15%. (indien beschikbaar)
Achter cover  + 25%. (indien beschikbaar)

Infotorials: prijzen op aanvraag

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.

 • Indien op sluitingsdatum geen nieuw materiaal is ontvangen, wordt de voorgaande  
advertentie ongewijzigd herplaatst.

 • De uitgever heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een advertentie te weigeren.

CAMPERREISMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN:

VLMedia 
Waterschap 14, 5345 RA  Oss- NL 
KvK:  60435992  
BTW: NL092256004B01                                              
T: +31 (0) 412 628 489 
E: info@vlmedia.nl
www.vlmedia.nl

Advertenties 
Arthur Media Promotion
Arthur Schaperkotter
T: +31 (0) 6-37169927
E: Arthur.schaperkotter@kpnmail.nl


