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Fullcolor 1 2 3 6 12

1/1 € 3.000 € 2.800  € 2.500 € 2.250 € 1.660

1/2 € 2.000 € 1.800 € 1.500 € 1.250 -

1/4 € 850 € 750 € 625 € 575 -

1/8 € 475 € 400 € 325 € 275 -

Steunkleur

1/1 € 2.500 € 2.300 € 2.000 € 1.850 -

1/2 € 1.500 € 1.300 € 1.100 € 1.000 -

1/4 € 575 € 475 € 400 € 375 -

1/8 € 320 € 300 € 275 € 250 -

Zwart/wit

1/1 € 1.800 € 1.600 - - -

1/2 € 1.000 € 975 - - -

1/4 € 500 € 400 - - -

1/8 € 250 € 225 - - -

Advertentiekosten (alle bedragen excl. BTW)

Reproductiekosten
Kosten voor het corrigeren aanpassen van advertentie materiaal, veroorzaakt 
door aanlevering van een niet correct Certifi ed PDF bestand, worden 
doorberekend. 

Tarieven van meehechters en bijsluiters
Prijs op basis van advertentiecontract:
- tot en met 2 pagina’s = 1,5 x 1/1 pagina zw/w prijs
- tot en met 4 pagina’s = 2,5 x 1/1 pagina zw/w prijs

Extra mogelijkheden
Advertorials, antwoordkaarten, internet en special products op aanvraag.

Voor meer informatie
VOZ Magazine, Koninginnegracht 19, 2514 AB ‘s Gravenhage, 
Tel.: +31 (0)85 0150020
www.vozmagazine.nl, info@vozmagazine.nl

- Rubrieksadvertenties op aanvraag
- Staffelkortingen op aanvraag
- Combinatietarieven op aanvraag
- Banner op website op aanvraag
- IM op voorpagina op aanvraag
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Voor Ondernemende Zorg
en Public Affairs
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magazine
Algemene informatie
Titel: VOZ Magazine
Uitgegeven door:  De Oude Gracht Groep B.V. 

‘s Gravenhage
Verschijningsfrequentie:  4 x per jaar 

(excl. eventuele themanummers en specials)

Advertentie-exploitatie
VOZ Magazine
Koninginnegracht 19
2514 AB ‘s Gravenhage

Telefoon.: +31 (0)85 0150020
Website: www.vozmagazine.nl
E-mail: info@vozmagazine.nl

Abonnementsprijs per jaar: €15,- excl. btw voor wie in de 
zorg werkzaam is, voor anderen € 69,- per jaar excl. btw.

Bladformule: 

Redactionele Formule
Platform en kennisuitwisseling voor (medische-) 
ondernemers in de zorg.

Doelgroep
Verspreiding vindt plaats onder zorgverleners (waaronder 
ziekenhuizen, medisch specialisten, AWBZ instellingen, 
privéklinieken en ZBC’s, apothekers, tandheelkundigen 
en huisartsen), overheid, fi nanciële instellingen (o.a. 
banken, verzekeraars), vastgoedbedrijven, consultancy 
en bedrijfsadviseurs, accountants- en notariskantoren, 
farmaceutische- en ICT bedrijven.

Interview
Inhoudelijke zaken worden in samenspraak met de 
redactie van VOZ Magazine bepaald. De journalist zal 
na uitwerking van het interview het concept toesturen 
waar inhoudelijke wijzigingen op mogelijk zijn. De 
voorgestelde aanpassingen worden, na beoordeling, 
gecorrigeerd en opgemaakt. Veranderingen zijn dan niet 
meer mogelijk.

Fotografi e
VOZ Magazine voorziet in eigen fotografi e. Precieze 
afstemming (plaats-tijd) met fotograaf door middel van 
rechtstreeks contact met geïnterviewde.

Technische gegevens
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 190 x 270 mm
Drukprocedé: Vellen
Papiersoort: 100 grams HV mat MC 
Bedrukking: Geheel full-colour 
Afwerking: gelijmd gebrocheerd 
Advertentiemateriaal:  Certifi ed PDF data conform “Sheet 

Cmyk_1v4” snijtekens bij afl opende 
advertentie. 

Extra mogelijkheden
Voor advertorials, antwoordkaarten, internet en special 
products wordt op verzoek offerte gedaan. Voor deze speciale 
vormen van adverteren kunt u contact opnemen met een van 
onze accountmanagers.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet gecertifi ceerd 
advertentiemateriaal worden doorberekend. Er wordt geen 
toeslag berekend voor advertenties die afl opend en/of met 
rugmarge worden geplaatst. 

Materiaal aanleveren
Contactpersoon: Drs. Marika Marku
Telefoonnummer: +31 (0)85 0150020 
mobile: +31 (0)6 46006331
E-mail adres: info@vozmagazine.nl

Vormgeving en Drukwerk
VS&P Amsterdam, www.vs-p.nl

Tarieven van meehechters en bijsluiters
Prijs op basis van advertentiecontract:
- t/m 2 pagina’s = 1,5 x 1/1 pagina zw/w prijs
- t/m 4 pagina’s = 2,5 x 1/1 pagina zw/w prijs

Voor meer informatie
VOZ Magazine, Koninginnegracht 19, 2514 AB ‘s Gravenhage, 
Tel.: +31 (0)85 0150020, www.vozmagazine.nl 
info@vozmagazine.nl


