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WANDELMAGAZINE 
Wandelmagazine is al meer dan 40 jaar hét wandeltijdschrift 
van Nederland. Het magazine beschrijft korte en lange 
tochten in Nederland en Europa. Met veel aandacht voor 
landschap, natuur en cultuur. De reportages in het blad 
bieden sfeerimpressies en inspireren de lezer tot het zelf 
ontdekken van Nederland en Europa. Ook praktische 
informatie over kaarten, gidsen en informatie over 
accommodaties en vervoer ontbreken niet.  

ONZE LEZERS
De lezers van Wandelmagazine zijn fervent wandelaar en
hoger opgeleid. De lezersgroep bestaat uit zowel mannen
als vrouwen met een gemiddelde leeftijd tussen de 35 en  
65 jaar en behoren tot welstandsklasse A/B. Zij zijn lid van 
één of meer natuur- of milieuorganisaties. De lezer wandelt 
vooral in Nederland en Europa. De populairste Europese 
bestemmingen zijn Benelux, Engeland, Frankrijk, Scandinavië,
Duitsland en Zuid-Europa. Gemiddeld maakt de lezer van
Wandelmagazine per jaar meerdere dagtochten en een 
meerdaagse of langeafstands wandeltocht. Het liefst met 
partner (en gezin) of met vrienden.
Lezers van Wandelmagazine zijn naast fervente wandelaars,
ook fietsers, houden van reizen, muziek, lezen, fotograferen 
en tuinieren.

OPLAGE
Wandelmagazine heeft een lezersbereik van 15.000 
wandelaars. (Oplage 7.500), Verspreiding via abonnees,  
losse verkoop en controlled circulation. 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU
Hier vindt de wandelliefhebber dagelijks wandelnieuws,  
een agenda, reportages, winacties en vanzelfsprekend
wandelroutes. De website heeft 25.000 unieke bezoekers
per maand. De emailnieuwsbrief heeft 4.200 abonnees.
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Titel    Wandelmagazine
Ondertitel   Tijdschrift voor wandelaars
Uitgave van   Virtùmedia B.V.
Verschijningsfrequentie 4 x per jaar 
Abonnementsprijs  € 29,99 per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN EN PRIJZEN
Formaat b x h in mm Tarief*

1/1 pag** 215 x 280 € 950,–
1/2 pag. staand 92,5 x 250,5 € 500,–
1/2 pag. liggend 190 x 121 € 500,–
1/4 pag. staand 92,5 x 121 € 300,–
1/8 pag. liggend 92,5 x 58 € 150,–

*     Alle prijzen zijn excl. BTW.         **     5 mm afloop noodzakelijk.

AANVULLENDE TARIEVEN
Tarieven voor specials, bijsluiters, meehechters of 
advertorials op aanvraag. 

Pagina IV omslag  +20%
Voorkeursplaatsing +10 %

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocédé  offset
Papiersoort Binnenwerk 100 gr houtvrij silk MC
  Cover 170 gr houtvrij silk MC
Bladspiegel 215 x 280 mm
Zetspiegel 190 x 250,5 mm

AANLEVEREN MATERIAAL
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified 
pdf, 300 dpi.  (of Adobe InDesign, EPS of TIFF). Let u er bij 
kleurenadvertenties op, dat U geen RGB-kleuren gebruikt  
of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. Alleen  
CMYK-kleuren. Prijzen zijn exclusief BTW. Aanleveren bij: 
traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel en editienummer).

VERSCHIJNINGSDATA 2021
Nummer Verschijningsdatum Aanleverdatum

1  19 maart 22 februari
2  18 juni 21 mei
3  03  september 09 augustus
4  17 december 22 november

CONTACT
Klaartje Grol
T  +31 (0)30 - 307 22 48      
E  kgrol@virtumedia.nl

Mariska Jankovits
T  +31 (0)30 693 11 77      
E  mjankovits@virtumedia.nl

WANDELMAGAZINE



WWW.WANDELMAGAZINE.NU

Uitgave van   Virtùmedia B.V.
Unieke bezoekers per maand 25.000  
E-mailnieuwsbrief  4.200 abonnees

BANNER
Soort b x h in pixels Tarief *

Banner ** 280 x 90 
(max. 30 KB)

€ 150,– 
per maand 

Rectangle 300 x 250 
(max. 50 KB)

€ 295,–  
per maand 

*   Prijs exclusief BTW.    **   Verschijnt op alle pagina’s.

OVERIGE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN

E-MAILNIEUWSBRIEF
Item in de e-mailnieuwsbrief.
Aanleveren
- 60 woorden + link 
- Een rechtenvrije liggende afbeelding van 550 pixels breed

Prijs  € 100,–

ONLINE ADVERTORIAL
Online advertorial bevat 200 tot 400 woorden. Prijs € 350,–.
Als onze redactie de tekst schrijft is de prijs daarvoor € 75,–.

Prijzen zijn exclusief BTW. 
 

AANLEVEREN MATERIAAL
Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (flash 
uitsluitend na voorafgaand overleg). Aanleveren in de juiste 
bestandsgrootte met de link waarnaar de banner of button 
moet verwijzen. Bij een groot aanbod aan banners hanteren 
wij een carrouselsysteem. Acceptatie van opdrachten en 
plaatsing van banners is naar het oordeel van de beheerder. 

Alle online advertenties dienen tenminste één week  
voor afgesproken plaatsingsdatum aangeleverd te zijn via  
traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel website en plaatsings-
periode) als aparte bijlage in de mail, bij voorkeur als   
zip-bestand.

CONTACT
Klaartje Grol    
T  +31 (0)30 - 307 22 48      
E  kgrol@virtumedia.nl

Mariska Jankovits
T  +31 (0)30 693 11 77      
E  mjankovits@virtumedia.nl

Wandelmagazine is onderdeel van:
Virtùmedia BV
www.wandelmagazine.nu
www.virtumedia.nl

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden


