
  

 
 
Advertentietarieven Vogelvrije Fietser 2019 
 
Algemene informatie 
 
Titel: Vogelvrije Fietser  
Uitgegeven door: Fietsersbond  
Hoofdredactie: Michiel Slütter 
Advertentie informatie: Carmen Meijer 

Fietsersbond  
 Nicolaas Beetsstraat 2a 
 3511 HE Utrecht 
 tel: 030-2918118 
 fax: 030-2918188 
 e-mail: c.meijer@fietersbond.nl 
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Oplage: 30.000 – 35.000 
Abonnementsprijs: €30 per jaar (incl. lidmaatschap Fietsersbond) 
Plaatsingsvoorwaarden: De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 
Websites: www.fietsersbond.nl  
 
Redactionele formule 
 
Formule:  De Vogelvrije Fietser is het ledenblad van de Fietsersbond. De Fietsersbond komt op voor de 

belangen van alle fietsers in Nederland en zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en 
plezieriger maken. De Vogelvrije Fietser biedt afwisselende artikelen over alle aspecten van het 
fietsen: consumententesten, productinformatie, fietsers in het verkeer, fietsvakanties, 
maatschappelijke achtergronden van fietsen, activiteiten van de Fietsersbond, overheidsbeleid en 
fietsevenementen. 

 
Doelgroep: De Vogelvrije Fietser bereikt de 32.000 leden van de Fietsersbond. De lezers beschouwen de 

Vogelvrije Fietser als hun lijfblad en vertrouwen op de inhoud van de artikelen. Zij besteden veel 
meer geld aan fietsproducten dan gemiddeld. 

 
Advertentietarieven 2019 
 
Full colour 1x  2 x  4x       
1   € 1.575,- € 1.365,- € 1.210,-  
1/2    € 895,-  € 765,-  € 660,-   
1/4     € 580,-   € 475,-  € 420,-  
1/8   € 315,-  € 265,-  € 235,-    
 
Bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
 
Toeslagen 
Speciale posities 20%. 



  

Inserts, meehechters of opplakkers 
Mogelijkheden en prijzen op aanvraag. 
 
Advertorials (bijvoorbeeld fietsreizen) 
Pakket A -  2500 euro* 
1 pagina met content in de VVF 
Plaatsen op website 
Plaatsing in Fietsflits (nieuwsbrief) 
Plaatsen en promoten via onze sociale kanalen  
 
Pakket B – 4000 euro* 
Spread (2 pagina’s) met content in de VVF 
Plaatsen op website 
Plaatsing in Fietsflits (nieuwsbrief) 
Plaatsen en promoten via onze sociale kanalen  
 
Pakket C – 5000 euro* 
Spread + pagina 
Plaatsen op website 
Plaatsing in Fietsflits (nieuwsbrief) 
Plaatsen en promoten via onze sociale kanalen  
 
*De prijzen zijn excl. reis en verblijfskosten. De redactie van de VVF zorgt voor content (beeld en tekst) en maakt deze op in 
stijl met het magazine.  
 
Advertentieformaten (breedte x hoogte in mm) 
 
Bladspiegel (+5mm rondom meegeven bij aflopende advertenties) 
1/1 pagina  230 x 285    
 
Zetspiegel  staand    liggend 
1/1 pagina  230 x 285 (+ 5mm afloop) 
1/2 pagina        200 x 125 
1/4 pagina  97,6 x 125  
1/8 pagina      97,5 x 60 
 
 
Technische gegevens 
 
Drukprocedé:  rotatie-offset 
Papiersoort:  binnenwerk: 70 grams hout. mc mat extra wit.   

omslag: 150 grams houtvrij mat mc 
Aantal pagina’s: 36 
Materiaal aanlevering: Certified PDF-file resolutie minimaal 300 dpi. 
Advertentiemateriaal aanleveren bij Carmen Meijer via c.meijer@fietsersbond.nl. 
 
 
 
 
 



  

 
Verschijningstabel 2019 
 
Editie   Verschijningsdata Aanleverdata  
1.  januari   december 
2.  april   maart    
3.  juli    juni  
4.  oktober  september 
    
Reserveringstermijn: 6 weken voor verschijning 
  
 
 
 
 
 
 


