
Tarieven en informatie



 
De Nederlandstalige editie van ‘het VERGEZICHT verschijnt tweemaal per 
jaar in een startoplage van 3000 exemplaeren en wordt verspreid onder:

onze particuliere sponsoren (padrinho’s) - sponsoren uit het Silver- & Gold-
elite adoptierogramma voor instellinmgen - leestafels van 
overheidsinstellingen - bibliotheken - en zoginstellingen.

Bent u geïntersseerd, mail dan naar: hetvergezicht@childrenasking.org

Coverstory 
en interviews 

door 
professionele 

journalisten en 
redacteuren, 

artistieke 
fotografie.

Verhalen over 
mensen en 

instellingen die 
zich inzetten 

voor een betere 
wereld. Verhalen 
waar je blij van 

wordt.



Advertentieformaat

FORMAAT 1x AdverterenAFMETINGEN Formaat 2x Adverteren

Tarieven losse verkoop*
(Deelnemers Silver-/Gold-elite
Gratis)

 
460 x 300 mm
+ 3mm afloop

460 x 300 mm
+ 3mm afloop

193 x 133 mm
+ 3mm afloop

 
 1. (2/1 pag.)

 2. (1/1 pag.)

 3. (1/2 pag.)

2/1 pagina
Elke pagina 

extra

1/1 pagina

1/2 pagina

Binnenkant 
omslag

Achterpagina

 
€ 900,--
€ 400,--

€ 500,--

€ 300,--

€ 600,--

€ 800,--

 
€ 800,--
€ 400,--

€ 400,--

€250,--

€ 500.--

€ 700,--

OPMAAK
ADVERTENTIES

Indien u niet beschikt over 
een advertentie, dan kan deze 
intern worden vormgegeven 
door ‘het VERGEZICHT’. Wij 
doen u hiervoor graag een 
vrijblijvende prijsopgaaf. * Genoemde prijzen zijn per plaatsing, inclusief BTW

Aanleveren advertentie

•	 Een	advertentie	dient	te	worden	aangele-
verd in 300 DP als PDF-bestand.

•	 Een	 hele	 pagina	 wordt	 aflopend	 gedrukt	
en	daarom	ontvangen	we	deze	graag	inclu-
sief	3	millimeter	afloop.	De	overige	adver-
tentieformaten	 dienen	 zonder	 afloop	 en	
snijtekens	te	worden	aangeleverd.

 
Tekst-  en beeldmateriaal aanleveren
Tekst,	foto’s	en	logo’s	dienen	altijd	als	losse	be-
standen	aangeleverd	 te	worden.	Dit	 kan	 in	de	
volgende bestandsformaten:
teksten:	TXT,	DOC	of	DOCX
Foto’s:	JPEG
Logo’s:	en	illustraties:	EPS	of	PDF

Materiaal van internet
Foto’s	 gedownload	 van	 internet	 zijn	niet	 altijd	
geschikt	 voor	 plaatsing	 in	 ‘het	 VERGEZICHT’	
Het	materiaal	van	stockfotosites	is	mogelijk	wel	
bruikbaar,	 maar	 er	 moet	 rekening	 gehouden	
worden	met	eventueel	auteursrecht	en/of		co-
pyright op de foto.

‘het	 VERGEZICHT’	 kan	 niet	 verantwoordelijk	
worden	gesteld	voor	het	gebruik	van	foto’s	en	
rechten	in	aangeleverd	materiaal.	Zet-	en	druk-
fouten voorbehouden.

Voor meer informatie:
Mail naar hetvergezicht@childrenasking.org
of bel + 31 6-34900322



Verschijningsdata
Mei(voorjaar)

Oktober (najaar)
Eerste editie december 2022

Aanleveren materiaal
Advertentiemateriaal dient vier weken vóór 

verschijningsdatum te worden ingeleverd via:
hetvergezicht@childrenasking.org

Redactioneel materiaal dient uiterlijk
vier weken vóór verschijningsdatum te worden 

aangeleverd via hetvergezicht@childrenasking.org

De redactie van ‘het VERGEGEZICHT’ behoudt 
zich het recht voor om bijdragen en materiaal 

in te korten.

Adverteren
Dominique Suréna
+ 31 6-34900322

dominique.visser@childrenasking.org

Hoofdredactie
Eric Visser

eric.visser@childrenasking.org

het VERGEZICHT is een uitgave van

Het Tasveld 9
3342GT Hendrik-Ido-Ambacht

info@childrenasking.org

Neem voor meer informatie contact met ons op via: hetvergezicht@childrenasking.org


