
Informatie voor nieuwe adverteerders in het papieren én 

elektronische Infoblad én op www.bilt.groei.nl  
 

Op dit moment is er plaats voor een 1/8 of een 1/4  A4  advertentie van uw firma, zowel op 

de binnenzijde (pagina 2) als op de achterkant. 

Prijzen: 

o Een 1/8 pagina in kleur, binnenzijde in ons Infoblad kost € 100,00 per jaar.  

o Een 1/8 pagina in kleur op achterzijde kost € 112,50 per jaar. 

o Een 1/4 pagina in kleur binnenkant blad kost € 200,00.  

o Een 1/4 pagina in kleur op achterzijde kost € 225,00 per jaar.  

Deze advertentiekosten zijn inclusief het gedurende 1 jaar plaatsen van de advertentie op 

onze website www.bilt.groei.nl  In geval van 1/8 pagina tonen we de advertentie  minimaal 

2x en bij 1/4 advertentie minimaal 4x.  

De advertentieperiode loopt van augustus tot augustus, maar tussentijds instappen is altijd 

mogelijk met een aangepast tarief. De advertentieperiode wordt zonder opzegging 

stilzwijgend verlengd.  

Het Infoblad verschijnt 5x per jaar met de volgende edities:  september/oktober  - 

november/december/januari - februari/maart - april/mei - juni/juli/augustus.  

 

Lay-out en vereisten van de advertentie: De advertentie wordt behalve in het papieren 

Infoblad ook op onze website geplaatst. Voor de 1/8 advertentie in het Infoblad hebben we 

een zgn 'liggende' versie nodig, voor de advertentie op de website bij voorkeur een 

'staande' omdat een 'liggende' advertentie op de website maar op +/- 50% van de grootte 

van een 'staande' wordt weergegeven. 

De 1/4 advertenties zijn ook in het Infoblad al 'staand', dus daarvoor hebben we alleen een 

'staande' versie nodig. 

 

Vereisten: Voor de advertentie in het Infoblad bij voorkeur hoge resolutie en als jpg-bestand 

(maximale kwaliteit, minimale compressie). Png- of pdf-bestand ook mogelijk, maar kunnen 

eventueel problemen opleveren bij conversie. Op papier zijn de 1/8 advertenties 9x6 cm of 

9x6,4 cm. Ongeveer de verhouding 18x13 dus bv :   2160x1560 pixels 

1/4 advertenties zijn 9x12,5 cm, verhouding 18x25 dus bv:  2160 x 3000 pixels.  

 

Voor de staande versie voor op de website is er wel een maximale maat:  1080x1920 pixels. 

De verhouding 9:16 is passend. Een groter bestand kan ik zelf verkleinen, maar een passende 

verhouding is wel handig 

 

Indien er nog vragen zijn hoor ik het wel en ik zie de bestanden voor de advertentie graag 

tegemoet. Wilt u daarbij ook aangeven of u een 1/8 of 1/4 advertentie wilt en of uw 

voorkeur uitgaat naar binnenzijde blad of achterzijde? 

 

Hartelijke groet, 

Joke Schreuder, webmaster en penningmeester Groei&Bloei afdeling De Bilt Bilthoven 

Email: info@bilt.groei.nl  

 


