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UItbreiding verspreiding MONUMENTAAL
Door een andere verspreiding wordt de
zichtbaarheid van MONUMENTAAL nog
beter in kiosken en boekhandels.

MONUMENTAAL in België
MONUMENTAAL is op veler
verzoek in woord en beeld
ook goed zichtbaar
in België. 



REDACTIONELE INFORMATIE

Karakteristiek
Het gerenommeerde MONUMENTAAL is sinds jaar en dag het enige echte magazine in
Nederland en België 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.
MONUMENTAAL besteedt ook volop aandacht aan exploitatie- en onderhoudsmogelijkhe-
den. Daarmee is het tijdschrift een interessant platform voor (gespecialiseerde) bedrijven in 
restauratie en onderhoud van monumenten, inrichters, conservators, investeerders, ontwik-
kelaars 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.

Onze accountmanager Mirjam Buitendam voorziet u graag van deskundig advies.

Titel: MONUMENTAAL
Adres: Prins Hendrikstraat 26, 7001 GL  Doetinchem
Telefoon: (0314) 37 84 04
E-mail: info@monumentaal.com
Website: www.monumentaal.com
Verspreidingsgebied: Nederland  - België
Oplage: 6.000 exemplaren
Verschijningsfrequentie: 6x per jaar
Hoofdredactie: Paul de Gram
Uitgevers: Leo ten Have, Paul de Gram
Advertentieverkoop: Mirjam Buitendam (06) 13 05 42 02
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Verschijndata
Nr. Sluitingsdata Verschijningsdata
Nr.1 Voorjaar  22-01-2019 vrijdag 15-02-2019
Nr. 2 Lente 19-03-2019 vrijdag 12-04-2019
Nr. 3 Zomer 21-05-2019 vrijdag 14-06-2019
Nr. 4 Nazomer 23-07-2019 vrijdag 16-08-2019
Nr. 5 Herfst 17-09-2019 vrijdag 11-10-2019
Nr. 6 Winter 19-11-2019 vrijdag 13-12-2019

Advertentievormen en tarieven
 Breedte x hoogte in mm:   Uitvoering:        Kosten per plaatsing bij:
   1x 3x 6x
2/1 pag. 430x 277 full colour €  1.950 €  1.750 € 1.500
1/1 pag. 200 x 270 full colour €  1.250 €  1.075 € 895
1/2 pag. 200 x 133 of 98 x 270 full colour €  688 €  598 €  498
1/4 pag. 200 x 62,5 of 98 x 133 full colour €  349 €  329 €  299 

Extra mogelijkheden
• achterpagina: 15% toeslag  
• omslag 2 en 3: 10% toeslag
• voorkeursplaatsing: 5% toeslag
• kosten bijlagen en inserts op aanvraag (zie ook onze website www.monumentaal.com)
Indien onze studio uw advertentie moet opmaken dan zijn de kosten 95 euro per advertentie.

Rubriek Etalage
Uw product plaatsen in onze rubriek Etalage. 1x product plaatsen € 275, 3x plaatsen € 250 
per plaatsing, 6x plaatsen € 225 per plaatsing. (Maximaal één product per pagina). U levert 
een afbeelding aan van minimaal 1 MB en een basistekst van maximaal 100 woorden. Deze tekst 
wordt door de redactie geredigeerd en klaar gemaakt voor plaatsing in de rubriek etalage.

Bedrijfsprofielen
Bedrijfsprofielen zijn door de redactie geschreven informatieve bedrijfspresentaties.
1/1 pag. Bedrijfsprofiel full colour € 1.475
2/1 pag. Bedrijfsprofiel full colour € 2.750

Technische specificaties
Omvang: 92 pagina’s
Formaat: bladspiegel 230 x 297 mm zetspiegel 200 x 270 mm
Drukprocedé: offset
Papier soort: omslag 250 gr HV silk MC 1/0 voorzien van glanslaminaat 
 binnenwerk 100 gr HV mat opdikkend MC
Afwerking: garenloos gebrocheerd

Aanlevering advertentiemateriaal
Een hoge resolutie (certified) PDF, met (kleuren-) print van de advertentie.  Alle gebruikte 
beelden, illustraties en teksten dienen in CMYK te zijn (300 dpi). 

Tarievenkaart 2019 | Magazine

Alle tarieven zijn in euro en exclusief 21% BTW





Alle tarieven zijn in euro en exclusief  BTW

Tarievenkaart 2019 | Online
Bannners op website MONUMENTAAL.COM
Het plaatsen van banners op de website van MONUMENTAAL gaat per 60 dagen.

Plaats banner
Prominent  Alle pagina’s  animatie  € 250

Afmetingen en plaatsen
• Prominent = max. 300 x 250 pixels

• Een banner mag bewegende beelden bevatten (zie voorbeelden op website)

• Een prominente plek is bovenaan de pagina, minder prominent op de rest van de pagina

• Andere afmetingen en plaatsen in overleg

Aanmaken banner
De aanmaak van een banner door MONUMENTAAL kost 55 euro, met bewegende beelden 85 

euro. Men kan een banner ook zelf aanleveren, zie de formaten hierboven. De in een contract 

overeengekomen prijzen blijven geldig gedurende de contractperiode. Verlenging is moge-

lijk tegen de bij afloop van de overeenkomst geldende tarieven. 

De prijzen gelden tot en met december 2019 en zijn gebaseerd op de nog groeiende bezoe-

kersaantallen van de website in 2019. In december 2019 worden aan de hand van het aantal 

bezoekers van de site nieuwe prijzen bepaald.

Digitale nieuwsbrief Monumentaal
Maandelijks wordt de MONUMENTAAL nieuwsbrief verzonden met iedere maand tips van 

de redactie. Samen met een beperkt aantal advertorials die dan ook goed worden gelezen. 

Social media zijn een belangrijk onderdeel van de online profilering van MONUMENTAAL. 

 Via Twitter, Facebook, Pinterest en Google+ houden we volgers en fans op de hoogte van 

acties en activiteiten.

Tarieven nieuwsbrief
Advertorial per keer aan het gehele mailbestand  €   450

De tekst voor de advertorial mag bestaan uit maximaal 400 tekens voor kop- en bodytekst, 

inclusief spaties. Het bijhorende beelden altijd horizontaal aanleveren in JPEG en hoge reso-

lutie. Vermeld ook duidelijk de bijbehorende link. Onze studio zal de advertorial dynamisch 

maken.
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