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Titel:     Erfgoed Magazine - Beursspecial  

Ondertitel:    Hèt tijdschrift voor cultureel erfgoed 

Verschijningsfrequentie:   1x per jaar  

Uitgave van:    Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. 

Oplage :    6.850 exemplaren  
Abonnementsprijs:  € 52,- per jaar incl. BTW  
    buitenlandse abonnementen € 85,- 
     

REDACTIONELE INFORMATIE  

Karakteristiek: 
Erfgoed Magazine is een uitgave van Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. met 
medewerking van meer dan 100 monumentenorganisaties en –instellingen.  
Het is het meest gelezen (vak)tijdschrift over cultureel erfgoed in Nederland. 
Erfgoed Magazine biedt haar lezers een breed aanbod aan wetenswaardigheden over 
monumentenzorg, restauratie, archeologie en het beheer en behoud van cultureel erfgoed in 
de vorm van: thema artikelen, actualiteit, achtergronden, columns, publicaties over 
gemeentelijke monumentenzorg, interviews, politiek, restauratie, organisaties, instellingen, 
tentoonstellingen aangevuld met prachtig fotowerk. 
 
Doelgroep: 
De lezers van Erfgoed Magazine zijn eigenaren, huurders en bewoners van monumentale 

panden alsmede directies en besturen van organisaties en instellingen in de sector cultureel 

erfgoed. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds de 

Monumentenwachten, provincies, gemeenten en overheidsinstellingen behoren tot de vaste 

lezerskring. Daarnaast bereikt het tijdschrift het bedrijfsleven dat betrokken is bij 

monumentenzorg, restauraties, onderhoud, conservering, beheer en behoud. 

 

Verspreiding: 

Deze uitgave wordt op 2 manieren verspreid; 
1: volgens reguliere verspreiding via de abonnees. 
2: Verspreiding op de beurs onder de bezoekers. Extra oplage 2.000. 
 

De beursspecial: 
Deze uitgave heeft alle informatie over de vakbeurs Monumenten. Deze beurs wordt op  
14 tot 16 mei gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. De uitgave bevat : 

- Een plattegrond van de beurs  
- Een overzicht van de exposanten 
- Informatie over de standhouders 
- Het inhoudelijk programma  en tijden van de debatten en demonstraties 
- Interview met Marlo Reeders (directeur Nederland Monumentenland) over belang 

van de beurs voor de sector 
 

 

Technische gegevens: 

Bladspiegel: 210 x 297 mm 

Zetspiegel:   185 x 265 mm 

 

 



 
 
 
 

VERSCHIJNINGSSCHEMA 2019 
Nr. Editie  Sluitingsdata  Verschijningsdata Thema 

1 februari  22-01-2019 15-02-2019  Funeral Erfgoed 

2 maart  05-03-2019 29-03-2019  Erfgoed onderhoud 

3 mei  09-04-2019 07-05-2019  Monumenten Beurs 

4 juni  22-05-2019 21-06-2019 

5 augustus 23-07-2019 16-08-2019 

6 september 03-09-2019 27-09-2019 

7 november  15-10-2019 08-11-2019  Open Monumentencongres 

8 december  26-11-2019 20-12-2019  Herbestemming 

    

     

     

      

 

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL 
Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of te zijn opgemaakt 

in Adobe InDesign. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, 

alsmede een duidelijk voorbeeld in print of PDF. Alle gebruikte afbeeldingen dienen ‘hi-res’ (hoge 

resolutie) te zijn. Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u géén RGB-kleuren gebruikt of naast full 

colour nog steunkleuren toevoegt. 

 

Als Bureau Van Vliet het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten 

doorberekend worden voor de te maken aanpassingen. De volledige aanlevervoorwaarden voor 

digitaal materiaal zijn te downloaden op www.bureauvanvliet.com, onder het kopje ‘info voor 

adverteerders’. 
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ADVERTENTIETARIEVEN PRINT 
Advertentieformaten en –prijzen op basis van full colour (exclusief btw) 

Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals gedeponeerd bij de KvK Haarlem,  
onder nr. 34037301 evenals de Regelen voor het Advertentiewezen. 
 
 
Bureau Van Vliet B.V.  
Passage 13-31, postbus 20, 2040 AA Zandvoort. 
Telefoon: 023-5714745 fax: 023-5717680 
e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com 
Website: www.bureauvanvliet.com 

 

 

 Breedte x hoogte          1x  

1/1 pagina 185 x 265 mm  €   1.125,- 

1/2 pagina 

                
185 x 130 mm 
  90 x 265 mm 

€      785,- 

1/4 pagina 
  

185 x  63 mm 
  90 x 130 mm 

€       495,- 

1/8 pagina    90 x 63 mm €       255,- 

 
Bij directe reservering op een tweede plaatsing in een volgende uitgave in Erfgoed  bieden wij  
25% korting aan. 
  
De beursaanbieding: 

- Een beurskorting van 25% op het advertentietarief 
- Opname in informatie standhouders: aanleveren 100 woorden en een afbeelding 
- Extra Erfgoed Magazine exemplaren ter beschikking voor de klanten en relaties 
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