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Formaat “mini”
44mm x 51mm

kaderstijl: “standaard”

Prijs vaste advertentie*:
€ 35,= , 2 voor € 58,=

Prijs eenmalige adv:
€ 8,50

Formaat 
“1/10 staand”  

44mm x 106mm

kaderstijl: 
“rond”

Prijs vaste advertentie*:
€ 58,=

Prijs eenmalige adv.:
€ 15,=

Formaat  
“1/5 staand”

92mm x 106mm

kaderstijl: 
“rond”

Prijs vaste advertentie*:
€ 106,=

Prijs eenmalige advertentie:
€ 25,=

Formaat  “1/5 liggend”
188mm x 51mm

kaderstijl:  “rond”

Prijs vaste advertentie*: € 106,=

Prijs eenmalige advertentie: € 25,=

Formaat “2/5”:
188mm x 106mm

kaderstijl: 
“standaard”

Prijs vaste advertentie*:
€ 195,=

Prijs eenmalige advertentie:
€ 37,=

* vaste advertentie wordt 10 x geplaatst (van september 2013 t/m juli/aug. 2014)
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Formaat “3/5”:
188mm x 161mm

kaderstijl: 
“rond”

Prijs vaste advertentie:
€ 280,= **

Prijs eenmalige advertentie:
€ 42,50
              

Formaat “1/10 liggend”:
92mm x 51mm

kaderstijl:  “standaard”

Prijs vaste advertentie*: € 58,=

Prijs eenmalige advertentie: € 15,=

**Dit formaat wordt maximaal 5 x  als vaste advertentie geplaatst. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

* vaste advertentie wordt 10 x geplaatst (van september 2013 t/m juli/aug. 2014)

Een advertentie van het formaat van een 
hele pagina is alleen mogelijk als eenmalige 
advertentie. 

Het formaat is: 188mm x 271mm.

Prijs eenmalige advertentie: € 50,=
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Aanleverspecificaties voor de Sylboade
We accepteren alleen digitale bestanden. Heeft u geen digitale bestanden, neem dan contact* op om te overleggen. 

U kunt de bestanden in de volgende bestandstypen aanleveren:

PDF
Fonts/ lettertypen altijd insluiten (embedden). Als dit niet mogelijk is, alle gebruikte tekst omzetten naar lettercon-
touren. (Dit houdt in dat de tekst als illustratie wordt behandeld. Fonts bijvoegen is in dit geval niet meer nodig.) 

JPG of TIFF
Uw bestanden moeten een resolutie hebben van tenminste 240dpi omdat het anders kan komen tot verlies van kwal-
iteit. De bestanden mogen geen meerdere lagen hebben.

WORD
U kunt ook de bestanden als Word-document aanleveren. Houdt er dan wel rekening mee dat het resultaat in de Syl-
boade er anders uit kan zien dan hoe u hem heeft aangeleverd. We doen ons best om de advertentie zo goed mogelijk 
om te zetten maar we kunnen geen garanties bieden.   

U kunt uw bestand:
- e-mailen naar advertenties@sylboade.nl (max. 10Mb)
- door ons laten downloaden van een door u aangegeven locatie
- aanleveren op cd of usb-stick

*Bij vragen liefst mailen (advertenties@sylboade.nl). 


