
Tarieven voor adverteren in Terdege en Kits

Tarieven Terdege

Pagina-aandeel Formaat b x h in mm          Zwart/wit        Full colour
1/1 spread 403 x 255 € 2.586 € 3.879
1/1 spread aflopend 420	x	270	+	3	mm	afloop € 2.586 € 3.879 
1/2 spread 403 x 125 € 1.530 € 2.295 
1/2 spread aflopend 420	x	130	+	3	mm	afloop € 1.530 € 2.295 
1/1 pagina 189 x 255 € 1.530 € 2.295 
1/1 pagina aflopend 210	x	270	+	3	mm	afloop € 1.530 € 2.295 
1/2 pagina staand   93 x 255 € 765 € 1.148 
1/2 pagina liggend 189 x 125 € 765 € 1.148 
1/3 pagina liggend 189 x 82 € 510 € 765 
1/4 pagina staand   93 x 125 € 421 € 631 
1/4 pagina liggend 189 x 60 € 421 € 631 
1/8 pagina staand   45 x 125 € 216 € 324 
1/8 pagina liggend   93 x 60 € 216 € 324 

• Tekst, beeld of andere belangrijke elementen dienen minstens 10 mm uit de rug te worden geplaatst 
 (i.v.m. lijmen rug).
• Zwart/wit advertenties in overleg
• Toeslag achterpagina 25%

Tarieven Kits
Formaat b x h in mm Full colour

1/1 pagina 138 x 186 € 927

1/1 pagina aflopend 170	x	240	+	3	mm	afloop € 927

Alle genoemde prijzen zijn bruto, exclusief btw en exclusief contractkorting.
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Verschijningsdata, aanleverdata en specials Terdege

Nummer Verschijnt Thema / gewijzigde oplage Reserveringsdatum Aanleverdatum

8 6 januari Gevaar 9 december (2020 16 december (2020)
9 20 januari Reizen 30 december 2020  6 januari  
10 3 februari Baby’s 13 januari  20 januari  
11 17 februari Relatie/generatie 27 januari  3 februari  
12 3 maart Zwart/wit 10 februari  17 februari  
13 17 maart Met gasthoofdredacteur 24 februari  3 maart  
14 31 maart Kapot/sloper 10 maart  17 maart  
15 14 april Tuinen 24 maart  31 maart
16 28 april Geel 7 april  14 april  
17 12 mei Helden 21 april  28 april  
18 26 mei Zorg (broer/zus met beperking) 5 mei 12 mei  
19 9 juni Brein/omdenken 19 mei  26 mei  
20/21 23 juni Emoties (dubbeldik) 2 juni 9 juni  
22 14 juli Bloeien 23 juni  30 juni
23 4 augustus Klassiek (adel/interieur/etiquette) 14 juli 21 juli  
24 18 augustus Talenten/wetenschap/praktisch talent 28 juli  4 augustus  
25 1 september Onderwijs 11 augustus  18 augustus  
26 15 september Migratie 25 augustus  1 september  
1 29 september Wonen 8 september  15 september  
2 13 oktober Boeken 22 september  29 september  
3 27 oktober Trouwen 6 oktober  13 oktober  
4 10 november Leven/gezond/zorg 20 oktober  27 oktober  
5 24 november Koude 3 november  10 november  
6/7 15 december einde/begin/doorgang (dubbeldik) 17 november  24 november  
8 5 januari 2022 8 december 15 december
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Technische specificaties

Magazine Terdege
Vellen offset
Resolutie: 300 dpi
Kleurprofiel: ISO coated v2 300% (ECI)
cPDF:  MagazineAds_1v4
Afgewerkt formaat:  225 x 277 mm

Technische specificaties Terdege en themaspecials

De	standaard	voor	aan	te	leveren	materiaal	is	cPDF.	De	bovengenoemde	pdf-profielen	voor	het	certificeren	van	pdf-bestanden	kunt	hier u downloaden.
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Bijsluiters en adresdragers Terdege

Bijsluiters bij Terdege bieden veel meer dan de dikke folderpakketten die op de deurmat vallen. De bijsluiter komt samen 
met	het	vertrouwde	familieblad	Terdege	binnen,	waardoor	u	als	adverteerder	optimaal	profiteert	van	de	lezers-	en	bladbinding.	
U	wordt	gegarandeerd	gezien!	De	bijsluiter	is	een	bijlage	die	met	Terdege	wordt	meebezorgd	in	een	plastic	seal.	
Deze bijlage kan een folder, catalogus, antwoordkaart of bijvoorbeeld een brief zijn.
Het tarief is afhankelijk van het gewicht. U betaalt een vast bedrag per 1.000 exemplaren.

Terdege 0-30 gram 30-50 gram 50-70 gram 70-100 gram 100-150 gram 150-200 gram
Hele oplage € 193 € 198 € 209 € 230 € 247 € 268 

Verschijning: in overleg
Minimum afname: deeloplage mogelijk vanaf 10.000 exemplaren. Deeloplage toeslag € 275.
Reserveren: uiterlijk 3 weken voor de verspreidingsdatum
Aanlevering: uiterlijk 2 weken voor de verspreidingsdatum op een door Terdege aangegeven aanleverplaats. 
  Het tijdstip en de oplage worden u nader bekendgemaakt.
Formaat: (ongevouwen of gevouwen) maximaal 25 x 30 cm

• De bijsluiter mag door één adverteerder worden benut en geen advertenties van derden bevatten
 e.e.a. te beoordelen door Terdege.
•	 De	uiting	moet	aansluiten	bij	het	profiel	van	Terdege	en	dient	aan	de	uitgever	ter	beoordeling	te	
 worden voorgelegd. De uitgever heeft het recht om zonder opgave van reden te weigeren de bijsluiter 
 te verspreiden.
• De algemene advertentievoorwaarden van Erdee Media B.V. zijn van toepassing.
• Genoemde prijzen zijn excl. btw en vallen buiten de bestaande geldcontracten.

Uw advertentie op de adresdrager van Terdege
Voordelen van deze manier van adverteren:
Adressen verzamelen, waardebon voor een actie, hoge attentiewaarde voorop de Terdege en mogelijkheden op voor- en achterzijde

Type advertentie Formaat voorzijde (bxh) Formaat achterzijde (bxh) Full coulor 
Adresdrager Terdege 130 x 80 mm / 148 x 80 mm 148 x 210 mm € 1.250
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Waarom donateur worden?
Adullam is een identiteitsgebonden organisatie 

voor het bieden van zorg aan verstandelijk 

gehandicapten. Uw steun maakt het mooie 

werk van Adullam mede mogelijk! Door 

middel van het kwartaalblad ‘Adullam-contact’ 

ontvangt u allerhande informatie over Adullam 

als organisatie, nieuwe ontwikkelingen, 

de zorg van alle dag en informatie over 

verkoopactiviteiten voor Adullam.

Adullam donateurswerving

Antwoordnummer 1272

3770 WB  Barneveld

Postzegel 

is niet 

nodig

 hier een nietje plaatsen 
of dichtplakken

vouw dubbel

Meld u nu aan als donateur van Adullam!

www.adullamzorg.nl 

Geachte Terdege lezer,

Wat heeft ú over voor identiteitsgebonden 
gehandicaptenzorg? Wilt u betrokken worden bij 
het werk van Adullam? Trouwe donateurs maken 
ons werk al meer dan 30 jaar mogelijk. Door de 
verdergaande bezuinigingen blijven nieuwe 
donateurs nodig. De minimumdonatie bedraagt € 8,- 
per jaar. Wilt u voor dit bedrag Adullam steunen? 

Meld u dan nú aan als donateur. 
Namens onze zorgvragers: hartelijk dank!

Meld u nu aan als donateur van Adullam!

www.adullamzorg.nl 

per jaar. Wilt u voor dit bedrag Adullam steunen? 

waardenvolle zorg

 hier een nietje plaatsen 
of dichtplakken

vouw dubbel

Aanmelden in drie eenvoudige stappen: 
 vouw deze adresdrager dubbel;
  niet of plak de uiteinden aan elkaar vast; 
  doe deze op de post. 

Eventueel kunt u nog wijzigingen in uw 
adresgegevens aanbrengen.
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Is deze uitgave niet voor u bestemd, mail dan naar: verzending@erdee.nlVoor vragen of mutaties m.b.t. een uitgave kunt u contact opnemen met de uitgever (zie colofon in de uitgave).

Bezorgd 
door

Erdee 
Distributie

Bezorgd
door
Erdee 
Distributie

Maakt u het werk van 
Adullam mogelijk? 

Lees de achterzijde en 
meld u heel eenvoudig 
aan als donateur!

waardenvolle zorg

www.adullamzorg.nl

14_0910_ADU plaatje 130x80mm 040914.indd   1
04-09-14   10:56

Fam. A. Jansen
Valleistraat 106 
3902 ZC Veenendaal

Voorbeeld adresdrager



Opplakkaart en meehechters terdege
Opplakkaart Terdege
Een opplakkaart is ideaal voor het direct oproepen van een actie van de lezer. De responsdrempel van een lezer wordt aanmerkelijk verlaagd. 
Veelal betekent dit een aanmerkelijke verbetering van uw campagneresultaat.

1. Een opplakkaart wordt op een door u geplaatste advertentie geplakt. 
 Het minimale formaat van de onderliggende advertentie is een ½ pagina.
 Opplakkaart: € 44 per 1.000

2. Voor goede doelen is het ook mogelijk op de advertentie een acceptgiro te plakken. 
 Een acceptgiro wordt op een door u geplaatste advertentie geplakt. Het formaat van de onderliggende advertentie is een 1/1 pagina.
 Acceptgiro:  € 49 per 1.000
 Verschijning:  in overleg
 Reserveren:  uiterlijk 4 weken voor de verspreidingsdatum
 Aanlevering: De antwoordkaarten aanleveren op een door Terdege aangegeven aanleverplaats.
  Het tijdstip en de oplage worden u nader bekendgemaakt.
 Minimum aantal: 10.000 (toeslag voor een deeloplage is € 300)

Meehechters Terdege
Meehechters zijn kaarten (of ander rechthoekig drukwerk) die worden meegehecht in het blad. 
Net als plakkaarten bieden ze de mogelijkheid om respons te meten, omdat u één zijde kunt gebruiken als antwoordkaart. 
Uniek	aan	meehechters	is	dat	ze	in	het	blad	worden	meegeniet,	waardoor	uw	uiting	op	twee	plaatsen	zichtbaar	is.	Herhaalde	attentie	dus!

Tarief:  € 49 per 1.000
Verschijning:  in overleg
Reserveren:  uiterlijk 3 weken voor de verspreidingsdatum
Aanlevering:  uiterlijk 2 weken voor de verspreidingsdatum op een door Terdege aangegeven aanleverplaats. 
  Het tijdstip en de oplage worden u nader bekendgemaakt.

Een meehechter kan alleen afgenomen worden in combinatie met 1/1 full colour pagina.

Genoemde prijzen zijn excl. btw en vallen buiten het EMG-contract.
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