Advertenties Vakblad voor Contextuele Hulpverlening
versie 2019

Algemeen
Het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening (VvCH) is een uitgave van de Vereniging van Contextueel
Werkers (VCW). De uitgave kent een omvang van 32 of 36 pagina's op formaat 22 x 22 cm en verschijnt
viermaal per jaar in een oplage van 600 exemplaren. De leden van de VCW ontvangen het blad bij hun
lidmaatschap. Particulieren en organisaties kunnen zich op het blad abonneren zonder lid te zijn van de
VCW. Daarnaast vindt er verkoop van losse nummers plaats.
Prijzen
Het blad biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen volgens de volgende vier formaten:
Formaat

Afmeting (b x h)

Prijs per keer

Jaarovereenkomst*

1/4 pagina

97,5 mm x 97,5 mm

€ 60

€ 195

1/2 pagina liggend

200 mm x 97,5 mm

€ 85

€ 290

1/2 pagina staand

97,5 mm x 200 mm

€ 85

€ 290

1/1 pagina

200 mm x 200 mm

€ 120

€ 395

* De jaarovereenkomst betreft vier plaatsingen gedurende 1 kalenderjaar

Opmaakeisen
De advertenties dienen aan het redactieadres aangeleverd conform onderstaande aanleverspecificaties:
1. Gebruik van vastgesteld formaat zoals boven omschreven
2. Aanleveren in CMYK-kleurprofiel in pdf-formaat
3. Aanleveren in "embedded" lettertypen of lettercontouren
Data
De voorlopige aanleverdata voor advertenties voor 2019 zijn:
Vakblad nr.

1
2
3
4

Verschijningsdatum 2019

Aanleverdatum advertenties

4e week maart
3e week juni
3e week oktober
3e week december

maandag 11 februari 2019
maandag 6 mei 2019
maandag 9 september 2019
maandag 4 november 2019

Indien bij een jaarovereenkomst op de aanleverdatum geen nieuwe advertentie aanwezig is, zal de laatst
aangeleverde advertentie opnieuw worden geplaatst.
Algemene voorwaarden en overleg
De redactie behoudt zich het recht voor tot weigering van advertenties die strijdig zijn met de doelstelling
van de Vereniging voor Contextueel Werkers. Voor overleg over advertenties kunt u contact opnemen met
de redactie van het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening: vakblad@contextueelwerkers.eu. Dit is tevens
het mailadres voor aanlevering van uw advertenties.
Laten opmaken
Voor opmaak van de advertenties, kunt u gebruik maken van grafisch vormgever Elly van der Mark,
info@ellyvandermark.nl, 06-5069 2565. Haar website is te vinden op: www.ellyvandermark.nl. Op aanvraag
is een overzicht van tarieven verkrijgbaar.

