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datum: 01-01-2017

vervangt gegevens d.d.: 01-01-2016

ALGEMENE INFORMATIE

titel : Groei & Bloei

uitgegeven door  : Groei & Bloei Media BV

Postbus 485

2700 AL ZOETERMEER

verschijningsfrequentie  : 10 x per jaar

verschijningsdata  : zie verschijningstabel

advertentie-exploitatie : 55Communications

Koelmalaan 350 (unit 0.09)

1812 PS Alkmaar

Tel.: 072- 2010140

E-mail: info@55communications.nl

www.55communications.nl

abonnementsprijs

per jaar  :  € 68,95

losse nummerprijs  :  € 7,45

termijn van inzending : reserveren 4 weken voor verschijnen
drukmateriaal 3 weken voor verschijnen

annuleringstermijn  : 4 weken voor verschijning

materiaal aan  : 55Communications

algemene voorwaarden : Alle orders worden afgesloten

en uitgevoerd conform de Regelen

voor het Advertentiewezen,

gedeponeerd ter griffie van de

Arondissementsrechtbanken en

bij de Kamers van Koophandel.

TECHNISCHE GEGEVENS

bladspiegel  : 230 x 300 mm

zetspiegel  : 195 x 264 mm

drukprocedé  : offset rotatie

papiersoort : 90 grams houtvrij m.c.

raster  : 60

advertentiemateriaal  : Digitaal opgemaakte advertenties in

Adobe Indesign of als “Certified PDF

tijdschriften Nederland” voorzien van 

een referentieproef

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed

advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

gewogen gemiddelde
verspreide oplage  

bereikcijfer  

: 45.840 ex. HOI 2015-Q2 t/m 2016 Q1

: zie  NOM Print Monitor

ALGEMENE INFORMATIE

titel : Groei & Bloei

uitgegeven door : Groei & Bloei Media BV
Postbus 485
2700 AL ZOETERMEER

verschijningsfrequentie : 11 x per jaar

verschijningsdata : zie verschijningstabel

advertentie-exploitatie : 55COMMUNICATIONS
Koelmalaan 350
1812 PS Alkmaar
Tel.: 072- 2010140
E-mail: info@55communications.nl
www.55communications.nl

abonnementsprijs 
per jaar : e 68,95

losse nummerprijs : e 6,95

termijn van inzending : reserveren 4 weken voor verschijnen 
drukmateriaal 5 weken voor verschijnen

annuleringstermijn : 4 weken voor verschijning 
drukmateriaal 3 weken

materiaal aan : 55communications

algemene voorwaarden : Alle orders worden afgesloten 
en uitgevoerd conform de Regelen 
voor het Advertentiewezen, 
gedeponeerd ter griffie van de 
Arondissementsrechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel.

TECHNISCHE GEGEVENS

bladspiegel : 230 x 300 mm

zetspiegel : 195 x 264 mm

drukprocédé : offset rotatie

papiersoort : 90 grams houtvrij m.c.

raster : 60

advertentiemateriaal : Digitaal opgemaakte advertenties in 
Quark Xpress of als “Certified PDF 
tijdschriften Nederland” voorzien 
van een referentieproef

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed 
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

gewogen gemiddelde 
verspreide oplage : 56.505 ex. Hoi kwartaal 3-’12 t/m 2-’13

bereikcijfer : zie NOM Print Monitor
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Januari 22-12-2016 25-11-2016 
Februari  19-01-2017 16-12-2016 
Maart 23-02-2017 27-01-2017 
April 23-03-2017 24-02-2017 
Mei  20-04-2017 24-03-2017 
Juni  24-05-2017 28-04-2017 
Juli/ Augustus 29-06-2017 02-06-2017 
September  17-08-2017 21-07-2017 
Oktober 21-09-2017 25-08-2017 
Nov/dec 02-11-2017 06-10-2017 

VERSCHIJNINGSTABEL 2017
Uitgave  Verschijnen Reserveren Aanleveren materiaal

29-11-2016
20-12-2016
31-01-2017
28-02-2017
28-03-2017
02-05-2017
06-06-2017
25-07-2017
29-08-2017
10-10-2017

FORMATEN:
1/1 pagina  : 195 x 264 mm

1/2 pagina  : 195 x 130 mm

1/2 pagina :  95 x 264 mm

1/4 pagina  : 195 x   63 mm

1/4 pagina  :  95 x 130 mm

1/8 pagina  : 95 x   63 mm

1/16 pagina  : 95 x   29 mm

2/1 pagina in full colour  
speciaal tarief opvraagbaar  

ADVERTENTIETARIEVEN
(alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW)

plaatsingswensen

Toeslag pagina 4 omslag 25%

pagina 2 en 3 omslag 15%

in het binnenwerk in overleg

aanvullende tarieven

Bijsluiters (inpakken), losse

instekers tarief op aanvraag

online – www.groei.nl

Unieke bezoekers per maand: 80.000 

Banner op homepage: op aanvraag

Advertorial in digitale nieuwsbrief:  

op aanvraag

1/1 pagina 3.075,- 2.854,- 2.747,- 2.636,-

1/2 pagina 1.718,-  1.654,- 1.591,- 1.527,-

1/4 pagina 935,- 899,- 868,- 836,-

1/8 pagina 531,- 511,- 496,- 477,-

1/16 pagina 305,- 297,- 289,- 278,-

1 x 3 x 6 x 10 x

datum: 01-01-2017
vervangt gegevens d.d.: 01-01-2016
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ALGEMENE INFORMATIE

titel : Groei & Bloei

uitgegeven door : Groei & Bloei Media BV
Postbus 485
2700 AL ZOETERMEER

verschijningsfrequentie : 11 x per jaar

verschijningsdata : zie verschijningstabel

advertentie-exploitatie : 55COMMUNICATIONS
Koelmalaan 350
1812 PS Alkmaar
Tel.: 072- 2010140
E-mail: info@55communications.nl
www.55communications.nl

abonnementsprijs 
per jaar : e 68,95

losse nummerprijs : e 6,95

termijn van inzending : reserveren 4 weken voor verschijnen 
drukmateriaal 5 weken voor verschijnen

annuleringstermijn : 4 weken voor verschijning 
drukmateriaal 3 weken

materiaal aan : 55communications

algemene voorwaarden : Alle orders worden afgesloten 
en uitgevoerd conform de Regelen 
voor het Advertentiewezen, 
gedeponeerd ter griffie van de 
Arondissementsrechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel.

TECHNISCHE GEGEVENS

bladspiegel : 230 x 300 mm

zetspiegel : 195 x 264 mm

drukprocédé : offset rotatie

papiersoort : 90 grams houtvrij m.c.

raster : 60

advertentiemateriaal : Digitaal opgemaakte advertenties in 
Quark Xpress of als “Certified PDF 
tijdschriften Nederland” voorzien 
van een referentieproef

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed 
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

gewogen gemiddelde 
verspreide oplage : 56.505 ex. Hoi kwartaal 3-’12 t/m 2-’13

bereikcijfer : zie NOM Print Monitor
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