
Advertenties NVON-NVOX-Terugkoppeling 

 
Algemene opmerking: 

• Facturen via secretariaat 

• Secretariaat bepaalt of advertentie al dan niet geplaatst zal worden. 
 
Website NVON  

Tekstadvertentie + logo 
(adverteerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeleverde logo; 
liefst met de maximale afmetingen 1890x1260; 72 dpi) 
 
 
 
 
 
 
 
Personeelsadvertentie 
 

Voor teksten tot 100 woorden: 
100 euro voor 1 maand  
175 euro voor 2 maanden 
250 euro voor 3 maanden 
  
 
Voor teksten van meer dan 100 woorden: 
150 euro voor 1 maand  
275 euro voor 2 maanden 
375 euro voor 3 maanden 
 
Personeelsadvertenties: 
10% korting op bovengenoemde prijzen 
 
 

 
NVON-Nieuwsbrief (4.800 ontvangers) 

Logo + tekst Voor advertentie 
200 euro voor 1x 
375 euro voor 2x 
550 euro voor 3x  
 
Full banner: +€100,- 
 
 



Personeelsadvertenties: 
 
Voor teksten tot 100 woorden: 
100 euro voor 1 maand  
175 euro voor 2 maanden 
250 euro voor 3 maanden 
  
 
Voor teksten van meer dan 100 woorden: 
150 euro voor 1 maand  
275 euro voor 2 maanden 
375 euro voor 3 maanden 

 
 
Website + Nieuwsbrief 

Tekstadvertentie + logo + 2 keer nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
Personeelsadvertentie 
 

400 euro voor 1 maand (1 maand op website, 2x in nieuwsbrief) 
775 euro voor 2 maanden (2 maanden op website, 4x in nieuwsbrief) 
1150 euro voor 3 maanden (3 maanden op website, 6x in nieuwsbrief) 
 
Full banner / advertentiewidget: +€100  
 
Personeelsadvertenties: 
 
Voor teksten tot 100 woorden: 
250 euro voor 1 maand  
475 euro voor 2 maanden 
600 euro voor 3 maanden 
  
Voor teksten van meer dan 100 woorden: 
300 euro voor 1 maand  
575 euro voor 2 maanden 
850 euro voor 3 maanden 

NVOX (oplage 4155) 



NVOX – hele pagina 
 
 
 

1x:     1.000 euro 
3x:     900 euro per keer 
6x:     800 euro per keer 
10x:   700 euro per keer 

NVOX – halve pagina 1x:     600 euro 
3x:     500 euro per keer 
6x:     450 euro per keer 
10x:   400 euro per keer 

NVOX – kwartpagina  
1x:     400 euro 
3x:     350 euro per keer 
6x:     325 euro per keer 
10x:   300 euro per keer 

NVOX – bijsteken 
 

Tot 50 gram 
1x: 3500 euro 
 
Tot 50 - 150 gram 
1x: 4200 euro 
 
Oplegger ipv bijsluiter: -€200 

Nascholing katern 
 

10 euro per opgemaakte cm 
 

Speciale verzoeken   

Achterpagina 2,5 * de normale prijs 

Specifieke plaatsing op pagina 2 2* de normale prijs 

 
Terugkoppeling (oplage 4.155) 

Terugkoppeling – hele pagina 1x: 450 per keer 
2x: 425 per keer 
4x: 400 per keer 

Terugkoppeling – halve pagina 
 

1x: 250 per keer 
2x: 225 per keer 
4x: 200 per keer 



 

Combinatiekortingen:  

NVOX + Website + Nieuwsbrief 
 

10% korting 

Terugkoppeling + Website + Nieuwsbrief 
 

10% korting 

NVOX + Terugkoppeling 
 

10% korting 
 

NVOX + Terugkoppeling + Website + Nieuwsbrief 
 

15% korting 
 

 


