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ALGEMENE INFORMATIE 

 
titel :  OPZIJ 

 
uitgegeven door :  Opzij B.V. 

verschijningsfrequentie : 6 x per jaar 
           

 

verschijningsdag :  Donderdag 
 

advertentie-exploitatie   : Opzij B.V. 
Witte singel 103 
2313 AA LEIDEN 
Hans van Brussel tel.  06-53543458 
E-mail: hans.van.brussel@opzij.nl  

 
abonnementsprijs :  € 47,50  per jaar 

 
losse nummerprijs :  € 7,99 

 
termijn van inzending :  Reserveren:  17  dagen  voor  verschijning 

Inzenden: 17 dagen voor verschijning 
 

annuleringstermijn :  4  weken  voor verschijnen 
 

materiaal aan : Opzij B.V. 
advertentiemateriaal@opzij.nl 

 
algemene voorwaarden  : Alle  orders  worden  afgesloten  en 

uitgevoerd conform de Regelen voor het 
Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie 
van de Arrondissementsrechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel. 

 

Datum: 25-11-2021 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 

 

bladspiegel : 215 x 285 mm 

zetspiegel : 185 x 250 mm 

drukprocédé : Offset-rotatie-heatset 

papiersoort : Binnenwerk 80 grs. lhh mat mc 
 Omslag 150 grs. m.c. gesat + uv lak 

afwerking : Gelumbeckt 

advertentiemateriaal : Digitaal volgens de standaard ‘Certified PDF 
 tijdschriften Nederland’. Kosten veroorzaakt 
 door aanlevering van materiaal anders dan 
 Certified PDF worden doorberekend. 

 
verspreide oplage : 

 
12.300 exemplaren 

  

bereikcijfers : 116.000 lezers 
 (NOM  Print  Monitor  2016-I  / 2016-II) 
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formaten en afmetingen in mm advertentietarieven 
losse prijs per plaatsing in euro’s excl. BTW 

 
zetspiegel 
formaat 

 
breedte  x hoogte 

 
Formaat full 

 
color 

 

1/2 liggend 185  x  123 2/1 pagina € 3.800 
1/2 staand 92  x  250 1/1 pagina € 1.950 
1/1 185  x  250 1/2 pagina € 1.250 
2/1 400  x  250    

 
aflopend* 
1/2 liggend 215  x  140 
1/2 staand 107  x  285 
1/1 215  x  285 
2/1 430  x  285 

 
*3 mm overvul noodzakelijk 
 
verschijningsdata 
 
donderdag 17 februari 2022 
donderdag 14 april 2022 
donderdag 9 juni 2022 
donderdag 11 augustus 2022 
donderdag 13 oktober 2022 
donderdag 8 december 2022 
 
 
 

Overige formaten op aanvraag 
 

Afgesproken plaats 20% 
Rechterpagina 20% 
 

aanvullende tarieven : Mee te hechten antwoordkaarten € 52 per duizend (overleg vooraf is 
noodzakelijk, alsmede aanlevering 5 zichtexemplaren). Voor het 
meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte gedaan. 

 
 


