
ALGEMENE INFORMATIE 
titel:    Advocatenblad
uitgegeven door:  Boom juridisch
   Postbus 85576
   2508 CG Den Haag
verschijningsfrequentie:  10 x
uitgever:   Selma Soetenhorst-Hoedt

advertentieverkoop:  Capital Media Services
telefoonnummer:  024 - 360 77 10
e-mail:   mail@capitalmediaservices.nl

VERSCHIJNINGSTABEL
nr verschijning   aanleveren  
    materiaal  

1.        Januari/februari                15 januari
2.        Maart                         12 februari
3.        April                              12 maart
4.        Mei               16 april
5.        Juni                      13 mei
6. Juli/augustus  11 juni
7. September  13 augustus
8.        Oktober                  10 september
9. November  15 oktober
10. December  12 november 

REDACTIONELE FORMULE
formule:       Advocatenblad is het officiële orgaan van de 
       Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en 
       informeert de doelgroep vanuit onafhankelijke 
       positie. Het geeft de NOvA ruimte tot specifieke 
       vakinformatie. De meer dan 17.300 in Nederland 
       actieve advocaten krijgen naast nieuws, achter-
       gronden en juridisch-inhoudelijke artikelen ook   
       noodzakelijke informatie voor de uitoefening 
       van hun beroep.

doelgroep:   advocaten, bestuurders en relaties van de NOvA.
    
redactie:       Nederlandse Orde van Advocaten
       Postbus 30851
       2500 GW Den Haag
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Nederlandse Standaard Tarief  Documentatie (NSTD) ®

Deze tariefkaart voldoet aan de voorschriften zoals vastgelegd in Bindende Besluiten van Media voor Vak & Wetenschap van het Nederlands Uitgevers-verbond

(www.mvw.nuv.nl). Daardoor biedt het adverteerders garanties betreffende de objectiviteit van de op deze kaart opgenomen informatie.
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1.1 Betaalde (meervoudige) abonnementen

1.2 Lidmaatschapsabonnementen

1.3 Leesportefeuilles + Leestafels 

1.4 Losse verkoop 

TOTAAL BETAALDE GERICHTE OPLAGE

2.1 Controlled Circulation 

2.2 Gerichte gratis oplage

TOTAAL GRATIS GERICHTE OPLAGE

3.1 Overige betaalde oplage 

3.2 Overige gratis oplage

TOTAAL OVERIGE OPLAGE

TOTAAL VERSPREIDE OPLAGE

Let op: zowel “TOTAAL PRINT” als

“TOTAAL DIGITAAL” bevat tevens de

combinaties van printproducten met

digitale replica’s. Voor inzicht in het

aantal combinaties van printproducten

met digitale replica’s wordt verwezen

naar de website www.hoi-online.nl.

Daar vindt u tevens de meest actuele

oplagecijfers.

Geadviseerd wordt ter bepaling van de

oplage van meehechters en bijsluiters

contact op te nemen met Capital Media 

Services.

TOTAAL

PRINT 1

TOTAAL

DIGITAAL 1

+ +

+ +

+ +

consult
Notitie



ADVERTENTIETARIEVEN
alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW

zwart/wit         1x        3x        5x       10x
1/1 pagina       € 3.150,-        € 3.000,-     € 2.900,- € 2.800,-
1/2 pagina       € 1.900,-        € 1.800,-     € 1.750,- € 1.700,-
1/4 pagina       € 1.200,-        € 1.100,-     € 1.000,- € 950,-
1/8 pagina       € 800,-           € 750,-        € 700,-  € 650,-

Steunkleur       € 750,-      
Full colour        € 1.050,-  

Toeslagen
voorkeursplaatsing          +15%
omslagpagina’s II, III, prime-page         +20%
omslagpagina IV           +25%
aflopend           +10%

meehechters, inserts, losse bijlagen: op aanvraag

ONLINE www.advocatenblad.nl  

websitedeelname/maand
liggende banner  € 900,-
exclusieve banner  € 1.275,-
(vaste positie website)

deelname E-zine/week € 1.500,- 
Ingezonden Mededeling  interview/testimonial in overleg
       tekst + beeld + contactgegevens
   
premium banner (E-zine)  € 950,-

    
cursus-link   € 150,-

DIVERSE KOSTEN
technische kosten:  Bij geen reproklaar materiaal worden
   technische kosten doorberekend

digitaal aanleveren:  mail@capitalmediaservices.nl

FORMATEN   breedte x hoogte in mm

bladspiegel:   
1/1 pagina   210 x 297 (excl. 3 mm afloop)

zetspiegel:
   staand   liggend
1/1 pagina  170 x 247  n.v.t.
1/2 pagina  83 x 247  170 x 122
1/4 pagina  83 x 121  170 x 59
1/8 pagina  n.v.t.   83 x 59

ONLINE FORMATEN  breedte x hoogte (in pixels)
   
liggende banner  728 x 90
exclusieve banner  728 x 90
premium banner (E-zine) 582 x 53

   
VERKOOPPRIJZEN
per jaar (excl. btw)
abonnement  € 240,-

Advertentievoorwaarden:
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de advertentievoorwaarden.

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen
(ROTA) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van
Koophandel.

TECHNISCHE GEGEVENS
drukprocédé:   offset
papiersoort omslag:  150 grams houtvrij mat mc
papiersoort binnenwerk:  90 grams houtvrij mat mc
raster full colour:   56 (300 dpi)
raster zwart wit:   56 (300 dpi)
drukspecificaties:  3 tot 98%, maximale
   puntverbreding 50% -gebied:
   14% standaard volvlak
   densiteiten: zwart 1.70, cyaan 1.30,
   magenta 1.30, yellow 1.10.
   Tolerantie +/- 0.05
UCR waarde:   maximaal 310%

specificaties:   Certified PDF.
voor drukgereed   De branche-organisaties KVGO,
reproductiemateriaal  OPPO, NUV en VEA hebben voor tijd- 
   schriften een standaard vastgesteld:
   Certified PDF Tijdschriften Nederland.
   Deze Certified PDF-standaard werkt
   op basis van Enfocus Certified PDF
   technologie.
   Laatste versie van bovenstaand
   profiel en meer informatie over
   Certified PDF is te vinden op:
   www.certifiedpdf.net.
   Lever bij uw Certified PDF-bestand
   een laserprint op 100% mee inclusief
   snijtekens en paskruizen.

Onze volledige technische specificaties en prepress-tarieven 
zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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