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REDACTIONELE INFORMATIE 
 

Karakteristiek: 
Het gerenommeerde MONUMENTAAL is sinds jaar en dag het enige echte magazine in Nederland over wonen, werken 
en ontspannen in klassieke ambiance. Het modern vormgegeven tijdschrift is in woord en beeld een betrouwbare 
wegwijzer in historisch erfgoed, een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie.  
 
De deskundige redactie informeert haar lezers op toegankelijke manier uitgebreid over tot de verbeelding sprekende 
gebouwen, hun geschiedenis, architectuur en materiaalgebruik, maar zeker ook over parken en (landschappelijke) 
tuinen. Naast bijzondere bouwwerken in binnen- en buitenland komen hun bewoners en hun manier van leven aan bod.  
 
Nationaal magazine MONUMENTAAL besteedt ook volop aandacht aan exploitatie- en onderhoudsmogelijkheden. 
Daarmee is het tijdschrift een interessant platform voor (gespecialiseerde) bedrijven in restauratie en onderhoud van 
monumenten, inrichters, conservators, investeerders, ontwikkelaars en specialisten op het terrein van 
energiebesparing, wet- en regelgeving, beveiliging, subsidies, afrasteringen en hang- en sluitwerk.  
 
Doelgroep: 
Lezers van MONUMENTAAL zijn veelal beter gesitueerde particulieren met brede belangstelling voor monumenten, hun 

interieur en historie. Zij hebben een warm hart voor kerken, kloosters, kastelen, landgoederen, molens, boerderijen en 

industrieel erfgoed. Maar bijvoorbeeld ook voor onderhoud en restauratie van huizen uit de jaren twintig en dertig van 

de vorige eeuw. Zij zijn doorgaans bovendien geïnteresseerd in landschappelijke tuinen en parken. Hun lifestyle sluit 

voor een belangrijk deel aan op deze sfeervolle omgeving. MONUMENTAAL-lezers kiezen in hun dagelijkse doen en 

laten voor topmerken, bij woninginrichting, eten en drinken en vervoer. 

Technische gegevens: 
Bladspiegel: 230 x 297 mm 
Zetspiegel:   200 x 277 mm 
 
Verschijningsschema 2017 
sluitingsdatum   verschijningsdatum 
30-01-2017  17-02-2017  Voorjaar 

27-03-2017  14-04-2017  Lente 

29-05-2017  16-06-2017  Zomer 

14-08-2017  01-09-2017  Nazomer  

25-09-2017  13-10-2017  Herfst  

27-11-2017  15-12-2017  Winter 

 

 

 
Titel    : MONUMENTAAL 
 
Verschijningsfrequentie : 6x per jaar 
Oplage    : 6.000 exemplaren 
Verspreiding   : Betaalde abonnementen en losse verkoop 
Uitgever   : MONUMENTAAL Uitgeverij 



 

ADVERTENTIETARIEVEN PRINT* 
Advertentieformaten en -prijzen op basis van full colour 
 

breed x hoog  1x   3x   6x 
1/1 pagina  200 x 277 mm  € 1.225,-  € 1.085,-  € 895,- 
1/2 pagina  200 x 133 mm  € 850,-      € 760,-    € 635,- 

of    98 x 270 mm 
1/4 pagina    200 x 62 mm   € 560,-      € 470,-      € 360,- 
 of   98 x 133 mm 
 
Aanvullende tarieven 
Tarieven en voorwaarden voor bijsluiter en/of meehechter op aanvraag. 
Omslag 4 (achterpagina):   + 15% 
Omslag 2 en 3:     + 10% 
Voorkeursplaatsing binnenwerk:  + 5% 
 
Bedrijfsprofielen 
Bedrijfsprofielen zijn door de redactie van MONUMENTAAL geschreven informatieve bedrijfspresentaties. 
1/1 pagina full colour   € 1.475,- 
2/1 pagina full colour   € 2.750,- 
 
Online mogelijkheden 
Banner 300 x 250 pixels op www.monumentaal.com 
Prominent (bovenaan alle pagina’s): € 250,- p/m 
Homepage (enkel):   € 135,- p/m 
Volgpagina (enkel):    € 110,- p/m 
Andere afmetingen in overleg 

 
E-mailnieuwsbrief 
Advertorial     € 545,- 
(400 tekens incl. spaties + 1 afbeelding (horizontaal jpg) en een url).  
 
 
 
*Prijzen zijn exclusief BTW 

Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals gedeponeerd bij de KvK 

Haarlem, onder nr. 34037301 evenals de Regelen voor het Advertentiewezen. 

 

Bureau Van Vliet B.V. 

Passage 13-31, postbus 20, 2040 AA Zandvoort. 

Telefoon: 023-5714745 fax: 023-5717680 

e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com 

Website: www.bureauvanvliet.com 
 

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL 

Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of opgemaakt in Adobe InDesign. Het 
materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). 
Alle gebruikte afbeeldingen dienen 'hi-res' (hoge resolutie) te zijn. Let u bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-
kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt.  
 
Als Bureau Van Vliet het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten doorberekend 
worden voor de te maken aanpassingen. 
 
De volledige aanlevervoorwaarden voor digitaal materiaal zijn te downloaden op www.bureauvanvliet.com,  
onder het kopje 'info voor adverteerders'. 
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