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ADVERTENTIES: 

Er zijn 4 formaten: 

• Full Page:  

200 x 260 mm 

Een afloop voorzien van 5 mm 

eindformaat is dus 210 x 270 mm

• 1/2 pagina horizontaal:  

185 x 120 mm 

Geen afloop voorzien 

• 1/2 pagina verticaal:  

89 x 248 mm 

Geen afloop voorzien 

• 1/4 pagina:  

89 x 120 mm 

Geen afloop voorzien 

 

PRODUCTNIEUWS: 

Per bericht is er een kader voorzien voor één foto en een tekst van max. 330

• Kadergrootte: 6 x 3,5 cm 

afbeelding: 2 x 3,5 cm; 300dpi; kleur of zwart

tekst max. 330 tekens (incl. spaties).

 

BEELDRESOLUTIE EN DEADLINES: 

 

• Alles aan te leveren in CMYK 

• TIFF of EPS 300DPI of in een hoge resolutie PDF.

• Alle materiaal dient uiterlijk 1 maand vóór publicatiedatum aangeleverd te worden. De 

publicatiedata zijn telkens 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.

 

OPGELET: afbeeldingen die niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen kunnen we omwille van een te 

beeldkwaliteit niet publiceren. 
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