
Uitgave Reserveren Aanleveren Verschijning
De Begraafplaats uiterlijk uiterlijk  

nummer 1 6 januari 13 januarii 1e week februari 

nummer 2 10 maart  17  maart  1e week april

nummer 3 5 mei  12 mei 1e week juni

nummer 4 7 juli 14 juli 1e week  augustus

nummer 5 8 september  15 september 1e week  oktober

nummer 6 10 november 17 november 1e week  december

Tariefkaart 2017

De Begraafplaats

Algemene Informatie

Afsluitdata

Technische gegevens

Titel      De Begraafplaats

Verschijningsfrequentie    6 maal per jaar

Oplage       1850 exemplaren

Uitgever      Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) 
      Secretariaat:  Scheeperslaan 9
     3707 XN Zeist
      E-mail:  lob@begraafplaats.nl

Advertenties      LOB - advertenties
        Slotstraat 13-I
         4101 BH Culemborg
        Telefoon:    06 2377 0349
      E-mail:  advertenties@begraafplaats.nl

Abonnementen      € 41,50 per jaar
      E-mail:  abonnement@begraafplaats.nl

Alle opdrachten 
worden afgesloten en 
uitgevoerd 
overeenkomstig de 
Algemene 
Voorwaarden die bij de 
LOB ter inzage liggen 
en op verzoek 

Aanleveren   Materiaal voor advertenties bij voorkeur digitaal, anders per CD naar onderstaand 
adres. Bij voorkeur aanleveren met certi�ed PDF-pro�el ‘MagazineAds_1v4’ (Ghent 
PDF Workgroup speci�cations, www.gwg.org). Een certi�ed PDF levert de zekerheid 
van correcte weergave. Resolutie materiaal op tenminste 300 dpi. EPS- of TIFF- 
bestanden kunnen worden geïmporteerd en opgemaakt. Er wordt gewerkt in het 
programma InDesign, versie CS5. Kosten voor opmaak en/of digitaliseren worden in 
rekening gebracht.

Technische vragen Anja Krabben
   Telefoon: 06 4612  4803
   E-mail:   redactie@begraafplaats.nl



Wist u dat door te 
adverteren in de 
Begraafplaats de 
beheerders van 
zo’n 2500 Neder-
landse begraafp-
laatsen worden 

Tarieven vaste adverteerders vakblad De Begraafplaats
Bij 4 of meer advertenties per jaar: button met link op de 
inlogpagina leden 12 maanden gratis

Tarieven overige adverteerders
Button met link op de inlogpagina leden 12 maanden € 
300,00; idem voor 6 manden  € 150,00

Wijzigingen aan formaat, plaatsing, inhoud of type van de 
button kan door de LOB worden verricht in overleg met, 
maar zonder toestemming van de adverteerder.

kosten bijsluiter (max.195 x 260 mm)

De doelgroep van de LOB omvat de besturen en medewerkers van gemeentelijke en 
bijzondere begraafplaatsen, facilitaire bedrijven en andere betrokkenen. De leden 
vertegenwoordigen begraafplaatsen, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor meer 
dan 80% van alle begravingen in Nederland.
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Formaat eenmalig  4x/ jaar  6x/ jaar

1/1 pagina 195 x 260 mm  €   1390,00  €  1135,00  €  980,00 

1/1 pagina a�opend 218 x 286 mm

1/2 pagina liggend 195 x 128 mm  €   770,00  €   620,00  €  515,00 

1/2 pagina staand 95 x 260 mm 

1/2 pagina staand a�opend 108 x 286 mm

1/4 pagina 95 x 128 mm  €   440,00  €   360,00  €  285,00 

1/8 pagina liggend 95 x 62 mm  €   255,00  €   205,00  € 180,00 

1/8 pagina staand 45 x 128 mm 

     €   980,00   €   890,00  €  820,00

• binnenkant omslag +20%
• achterpagina +30% (formaat 218 x 286 mm)

Advertentietarieven

www.begraafplaats.nl 
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