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Eigen Huis Magazine
ledenmagazine van Vereniging Eigen Huis
REDACTIONELE FORMULE

Vereniging Eigen Huis behartigt zonder
winstoogmerk de belangen van haar ruim
750.000 leden op het gebied van de huidige of
toekomstige eigen woning. Via het magazine houdt
Vereniging Eigen Huis haar leden op de hoogte van
alle ontwikkelingen, diensten en producten die te
maken hebben met het bezitten van een eigen woning.
Kernwoorden zijn: informatie en opinie, betrouwbaarheid
en onafhankelijkheid; verwoord op een zakelijke, objectieve
toon die door de lezers zeer gewaardeerd wordt. Eigen Huis
Magazine is het grootste woonblad van Nederland gemeten
naar oplage en verschijningsfrequentie.

LEZERSKRING

97% van de lezers van Eigen Huis Magazine bezit een
eengezinswoning, de gemiddelde WOZ waarde is ruim € 300.000,-.
De leden van Vereniging Eigen Huis zijn overwegend hoog opgeleid;
ruim 67% heeft een opleiding genoten op HBO-niveau of hoger. De
gemiddelde leeftijd van de lezers is 54 jaar.

* Gewogen gemiddelde NOM kwartalen 2017 Q1 t/m 2017 Q4.

MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN 2018
full-colour - per plaatsing

STAFFEL

1x

3x

6x

10x

1/1 pagina

€ 14.370,-

€ 13.620,-

€ 13.350,-

€ 13.120,-

1/2 pagina

€ 8.600,-

€ 8.200,-

€ 8.010,-

€ 7.750,-

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Gebaseerd op kant en klaar materiaal.

1/2 pagina
1/1 pagina

FORMATEN (breedte x hoogte in mm)

Bladspiegel
1/1 pagina 200 x 265 (+ 3 mm rondom meegeven voor aflopende
advertenties) + 18 mm van boven tekstvrij houden i.v.m. de vaste
tekst: ‘Advertentie’.
Omslag 4
1/1 pagina 200 x 234 (+ 3 mm rondom meegeven voor aflopende
advertenties) + 18 mm van boven tekstvrij houden i.v.m. de vaste
tekst: ‘Advertentie’.
Zetspiegel
1/2 pagina

Staand
80 x 233

EDITIE

VERSCHIJNINGSDATUM

AANLEVERDATUM

Feb. - 2

1 februari

8 januari

Mrt. - 3

1 maart

5 februari

Apr. - 4

5 april

12 maart

Mei - 5

3 mei

9 april

Juni - 6

7 juni

14 mei

Juli/Aug. - 7/8

5 juli

11 juni

Sept. - 9

6 september

13 augustus

Okt. - 10

4 oktober

10 september

Nov. - 11

11 november

8 oktober

Dec./Jan. - 12/1

6 december

12 november

AANLEVERSPECIFICATIES

Drukprocedé: rotatie-offset
Materiaal: certified PDF-file, resolutie minimaal 300 dpi.
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal hebben wij
een aanleverportal beschikbaar. Na het reserveren van
uw advertentieruimte ontvangt u via dit adportal een mail
met een link waarmee u uw advertentie kunt uploaden en
controleren.

Liggend
165 x 114

BIJLAGEN

Het plakken van een antwoordkaart
is mogelijk. Tarieven en beschikbare
mogelijkheden zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

TOESLAGEN
Speciale plaats: 20%

VOOR INFORMATIE:

Multor Media BV
Meander 251
6825 MC Arnhem
Telefoon: 085 - 00 30 286
Oscar van den Bosch
Mobiel: 06 - 11 59 15 22
E-mail: oscarvandenbosch@multormedia.nl

