STEENGOED EN
VASTGOEDHANDBOEK 2019
Steengoed is een uitgave van Vastgoed Belang, Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren

Het toonaangevende magazine voor de
particuliere vastgoedbelegger.

Formaten advertenties Steengoed en Handboek
(BxH)

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere
beleggers in vastgoed, deze zijn goed voor 60% van de
jaarlijkse investeringen in vastgoed. De belangenbehartiging
richt zich op verbetering van het rendement in de exploitatie van
(zelfstandige) woningen.
Steengoed is het vakblad voor de particuliere belegger en wordt
4x per jaar verspreid in controlled circulation onder de 5.500
leden van vereniging Vastgoed Belang.
Deskundigheidsbevordering: Vereniging Vastgoed Belang streeft
met o.a. dit magazine naar kennis, verbreding en verdieping
bij particuliere vastgoedbeleggers op alle facetten van het
beleggen, investeren in en het exploiteren van woningen en
bedrijfsmatig vastgoed. In het magazine is plaats voor opinie,
nieuws, informerende artikelen, advies en achtergronden op
deze terreinen.
Titel:

Verschijningsfrequentie:
Oplage:
Geschiedenis:

Steengoed Vakblad voor
beleggers in en verhuurders
van vastgoed.
4 x per jaar,
1 x per jaar het Handboek
5.500 exemplaren
Steengoed is de hedendaagse
naam van het blad dat
de vereniging sinds haar
oprichting in 1894 uitgeeft.

Formaat:

Handboek

Steengoed

1/1 pagina (bladspiegel)

160 x 240 mm

210 x 297 mm

1/1 pagina (zetspiegel)

132 x 200 mm

180 x 267 mm

1/2 pagina (staand)

63 x 200 mm

88 x 267 mm

1/2 pagina (liggend)

132 x 97 mm

180 x 132 mm

1/4 pagina (staand)

44 x 97 mm

88 x 132 mm

1/4 pagina (liggend)

132 x 44 mm

180 x 64 mm

1/8 pagina (liggend)

63 x 44 mm

88 x 64 mm

Tarieven zijn exclusief BTW en lithokosten. Tarieven van inserts,
meehechters en antwoordkaarten op aanvraag.

Verspreidingswijze:
• Landelijk
• Controlled circulation

Technische specificaties Steengoed:
Drukprocedé:
Papier omslag:
Papier binnenwerk:
Raster:
Afwerking rug:

rotatie-offset
170 gr. Lhh mc gesatineerd 1/0 UV lak
90 gr. Lhh mc gesatineerd
60
gelijmd

Voorbereidingskosten:
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed
advertentiemateriaal worden doorberekend tegen de kostprijs.

Aanleverdata & verschijningsdata 2019:
Editie

Aanlever data

Verschijningsdata

1

28-02-2019

21-03-2019

2

30-05-2019

20-06-2019

3

05-09-2019

26-09-2019

4

21-11-2019

12-12-2019

Handboek

04-04-2019

25-04-2019

Tarieven advertenties Steengoed en Handboek
per 1 januari 2019:
Formaat:

full colour:

1/1 pagina

€

2.795,-

1/2 pagina

€

1.650,-

1/4 pagina

€

970,-

1/8 pagina

€

570,-

genoemde prijzen zijn per plaatsing

Aanleverspecificaties:
Digitaal materiaal kan worden aangeleverd via e-mail.
E-mail: traffic@bouwmedia.nl

Advertentie- exploitatie & Realisatie:
BouwMedia bv
Bert Romeijn / Stephan Beelen
Rutherfordstraat 25
2014 KA Haarlem
T: 023-5219858
E: info@bouwmedia.nl
W: www.bouwmedia.nl

