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Vier keer per jaar dompelen we
onze lezers onder in de wereld van
onze paardensport. Op alle
vlakken, in alle disciplines.
LRV Magazine inspireert de
wedstrijd- en wandelruiter, op het
vlak van hun favoriete viervoeter.
Ruimte voor 5 redactionele pijlers:
- de verenigingsbeleving;
- de sportinspanningen;
- voeding en verzorging van onze
viervoeters;
- de rol, functie en
verantwoordelijkheid van onze
bestuursleden, op alle niveaus;
- foto-sfeerreportages.
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Een magazine voor en door LRV:
daar staat het LRV Magazine voor.

1/2 pagina niet aflopend
118 mm breed x 170 mm hoog,
geen afloop
quadri, mét snijtekens
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1/1 pagina aflopend
210 mm breed x 297 mm hoog,
afloop 5 mm
quadri, mét snijtekens
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1/4 pagina niet aflopend
83 mm breed x118 mm hoog
geen afloop
quadri, mét snijtekens

1/4

Advertentietarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn
exclusief BTW, gelden voor een drukklaar
aangeleverd bestand.
Volledige pagina 1/1
Halve pagina 1/2
Vierde pagina 1/4

250 euro
150 euro
82 euro

Insert of leaflet prijs te bespreken

Toeslagen
enkel volledige pagina
Volledige B- C- en D-cover
275 euro per verschijning

Kortingen
Bij een frequentie van meerdere verschijningen per
jaar (eventueel wisselend in één van onze
tijdschriften) wordt u de volgende korting
aangeboden:
twee verschijningen
drie verschijningen
vier verschijningen
Cover 2 of 3
4x Volledige pagina 1/1
4 x Halve pagina 1/2
4 x Vierde pagina 1/4

5%
10 %
1100 €
500 €
300 €
165 €

Technische gegevens
Periodiciteit: 4x per jaar
(februari, mei, augustus, november)
Oplage: gemiddeld 2.000 exemplaren
Formaat: 297 mm x 210 mm

Algemene voorwaarden
De digitale originelen (pdf klaar voor druk) dienen uiterlijk op volgende data beschikbaar te zijn:
Nr 1: 1 februari
Nr 2:1 mei
Nr 3: 1 augustus
Nr 4: 1 november

deadline advertenties: 7 januari
deadline advertenties: 2 april
deadline advertenties: 25 juni
deadline advertenties: 24 september

Het aanleveren van de advertentie gebeurt als volgt:
•

We verkiezen een hoge resolutie PDF waarbij alle gebruikte lettertypen ingesloten zijn of
omgezet zijn naar contouren. Voorzie ook afloop in de opmaak en bij het schrijven van de PDF
(aan te duiden in de opties).

•

Gebruik beelden van 300 DPI (Dots Per Inch) op 100% formaat! Een lagere resolutie omzetten
naar 300 DPI kan niet. Een hogere resolutie naar 300 DPI omzetten vormt geen probleem.

•

De meeste beelden die u downloadt van het internet hebben een (scherm)resolutie van 72 DPI
en zijn daarom onbruikbaar voor drukwerk!
Voor quadri drukwerk willen we graag opmaken/PDF’s die in CMYK staan: Cyaan, Magenta,
Yellow, Zwart. Als u files aanlevert in een andere modus, zoals RGB, worden die door ons
automatisch omgezet naar CMYK. Hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld
minder felle kleuren.
Aanleveren per mail naar n.donvil@lrv.be

