
Aanleverspecificaties magazines: 
print advertenties, PPP, branded content in print  

en online 

 

Happinez, Pyschologie Magazine, Yoga Magazine en Vrij Nederland 
 
 

Advertenties 

De PDF moet aan de volgende eisen voldoen:  

• De PDF moet voldoen aan de drukwerkstandaard PDF/X -1a2001.  
• Toegepaste fonts moeten worden ingesloten.  
• Alle kleuren van foto's, logo's en illustraties moeten CMYK zijn.  
• Alle beelden in de PDF dienen minimaal 300 dpi te zijn.  
• Bestanden mogen absoluut geen ICC-profielen bevatten.  
• PDF's mogen niet ge-ripped (geëxtraheerd) en/of ge-trapped zijn.  
• De PDF-versie mag niet groter zijn dan PDF 1.4.  
• Het advertentiemateriaal dient single page aangeleverd te worden, inclusief snijtekens.  
• Het aantal pagina's per PDF mag niet groter zijn dan één pagina.  
• Spread-advertenties dienen als twee losse pagina's aangeleverd te worden.  
• Indien het een bladspiegelformaat betreft, dient 5 mm rondom te worden toegevoegd voor 

de afsnede.  

 
Aanleveradres Plusproposities 

Habo DaCosta 
T.a.v. Jean Reijnen 
Marconiweg 3 
4131 PD Vianen 

Aangeven op pakbon: 
- hoeveel stuks verpakt zijn 
- voor welke titel en editie de inserts zijn  

 
Let op: 

- Inserts dienen per titel en editie op een aparte pallets aangeleverd te worden 
- Pakbonnen voorzien van een handtekening bewaren 
- Indien je de insert voorziet van een code mag dat in geen geval refereren aan de titel waar de 

insert wordt bijgesloten  

 
 
 
 
 
 



Formaten Magazines  
 

Happinez Bladspiegel (5 mm toevoegen voor 
afsnede) 

Zetspiegel 

1/1 pagina 230 x 297 mm  

2/1 pagina 2 x 1/1 pagina  

1/2L pagina 230 x 148 mm  

1/4V pagina  98 x 130 mm 

Happinez Specials   
1/1 pagina 230 x 260 mm  

 
 

Psychologie Magazine  Bladspiegel (5 mm toevoegen voor 
afsnede) 

Zetspiegel 

1/1 pagina 210 x 280 mm  

2/1 pagina 2 x 1/1 pagina  

1/2S pagina  85 x 250 mm 

1/2L pagina  175 x 122 mm 

1/4V pagina  85 x 125 mm 

Psychologie Specials   

1/1 pagina 200 x 250 mm  

 
 

Vrij Nederland Bladspiegel (5 mm toevoegen voor 
afsnede) 

Zetspiegel 

1/1 pagina 225 x 300 mm  

2/1 pagina 2 x 1/1 pagina  

1/2S pagina  91 x 258 mm 

1/2L pagina  193 x 127 mm 

1/3S pagina  61 x 258 mm 

VN D&T Gids   
1/1 pagina 190 x 230 mm  

1/2L pagina  158 x 90 mm 

1/3S  49 x 184 mm 

 
 

Yoga Magazine Bladspiegel (5 mm toevoegen voor 
afsnede) 

Zetspiegel 

1/1 pagina 210 x 280 mm  

2/1 pagina 2 x 1/1 pagina  

1/2S pagina  94 x 260 mm 

1/2L pagina  190 x 129 mm 

1/4V pagina  94 x 129 mm 

 
 
 
 

 
 



Aanleverspecificaties magazines branded content print en online 

Print   

Happinez Advertorial 1/1 pagina 
 

Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 400 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Redactie doet de vormgeving. 

 Advertorial 2/1 pagina Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 800 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Redactie doet de vormgeving. 

 Branded content  
‘Samenwerking’ pagina’s  
 

Redactie schrijft de tekst en doet de vormgeving. Klant 
levert briefing aan en beelden in HR.  
Geen gebruik van logo’s. 

Psychologie 
Magazine 

Advertorial 1/1 pagina 
 

Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 400 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

 Advertorial 2/1 pagina Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 800 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

 Branded content  
‘Samenwerking’ pagina’s  
 

Redactie schrijft de tekst en doet de vormgeving. Klant 
levert briefing aan en beelden in HR.  
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

Yoga Magazine Advertorial 1/1 pagina 
 

Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 400 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

 Advertorial 2/1 pagina Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 800 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

 Branded content  
‘Samenwerking’ pagina’s  
 

Redactie schrijft de tekst en doet de vormgeving. Klant 
levert briefing aan en beelden in HR.  
De look en feel van de titel is leading, in overleg wordt 
beeld gebruikt. Geen gebruik van logo’s. 

Vrij Nederland Advertorial 1/1 pagina 
 

Alles aan te leveren door de klant:  
Max. 400 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

 Advertorial 2/1 pagina Max. 800 woorden (incl. kop + intro) en de beelden in HR. 
Logo’s en/of productbeeld mogen worden toegevoegd. 
Door de klant aangeleverde beelden worden ter 
goedkeuring aan de artdirector voorgelegd. 

 Branded content  
‘Samenwerking’  pagina’s  
 

Redactie schrijft de tekst en doet de vormgeving. Klant 
levert briefing aan en beelden in HR. De look en feel van 
de titel is leading, in overleg wordt beeld of logo 
gebruikt. 



Online   

Happinez Online artikel Tekst wordt geschreven door de redactie. Beeld (liggend 
en hr) kan worden aangeleverd maar wordt enkel 
gebruikt als deze bij de vormgeving van Happinez past. 

 Nieuwsbrief item Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel.  

 Facebook post Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

 Instagram Story Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

Psychologie 
Magazine 

Online artikel Tekst wordt geschreven door de redactie. Beeld (liggend 
en hr) kan worden aangeleverd maar wordt enkel 
gebruikt als deze bij de vormgeving van Psychologie 
Magazine past. 

 Nieuwsbrief item  
met externe click-out 

Tekst dient aangeleverd te worden en wordt eventueel 
geredigeerd door de redactie. Daarnaast ontvangen we 
ook graag beeld en een url.  
Beeld afmetingen 350 bij 266 pixels. Koptekst: max. 10 
woorden + tekst max. 50 inclusief spaties. 

 Facebook post Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

 Instagram Story Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

Yoga Magazine Online artikel Tekst wordt geschreven door de redactie. Beeld (liggend 
en hr) kan worden aangeleverd maar wordt enkel 
gebruikt als deze bij de vormgeving van Yoga Magazine 
past. 

 Nieuwsbrief item  
met externe click-out 

Aan te leveren door klant:  
Beeld: 480x320 en url. Tekst moet aangeleverd worden 
door de klant en wordt eventueel geredigeerd door de 
redactie.  

 Facebook post Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

 Instagram Story Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

 Nieuwsbrief Wordt ingezet ter aanjaging van het artikel. 

Vrij Nederland Nieuwsbrief item  
met externe click-out 

De advertorial verwijst naar een landingspagina. De 
laatste zin van de bodytekst heeft bij voorkeur de positie 
voor de call to action om de link in te plaatsen. 
Koptekst (tekens incl. spaties) 35 
Bodytekst (tekens incl. spaties) 225 
Beeld 155(b) x 185 (h) px 
Graag ontvangen we de url.   
 

 

 

 


