Tariefkaart print 2019
NFN is er voor iedereen die iets met naaktrecreatie
heeft, persoonlijk of professioneel. Als kennisbron is
NFN informatieplatform voor recreanten,
gesprekspartner voor ondernemers en adviseur van
overheden. Kortom: NFN is toonaangevend voor
naaktrecreatie en naturisme.
Uit onderzoek blijkt dat zo’n 2 miljoen Nederlanders
regelmatig bloot recreëren. Op vakantie, een dagje
naar het naaktstrand, op een verenigingscamping of
in de eigen achtertuin; er is voor ieder wat wils. Eén
ding hebben al deze mensen echter gemeen: ze
genieten van de vrijheid van bloot recreëren!

ADVERTEREN IN PRINT
Magazine UIT!
UIT! is een uniek lifestylemagazine dat door circa 58.000
naturisten wordt gelezen en daarnaast bij bibliotheken,
wellnesscentra en diverse naturistenaccommodaties ligt. Het
blad staat boordevol reisreportages, buitentips, campingnieuws,
gezondheidsweetjes, duurzame gadgets, en mooie
wellnessplekjes. Elke editie biedt de lezers aantrekkelijke
aanbiedingen en uit lezersonderzoek blijkt dat advertenties
zorgvuldig worden gelezen ter voorbereiding op de vakantie.
UIT! is daarom zeer geschikt om uw bedrijf, product, dienst,
camping of accommodatie bij deze doelgroep onder de aandacht
te brengen. De afzender van UIT! is Natuurlijk! NFN, een NFNmerk dat zich richt op de echte naturist.

Magazine Bloot!
Bloot! is een stijlvol magazine met subtiel beeld om de
beginnende naaktrecreant te laten kennismaken met alle fijne
aspecten van het bloot recreëren. Het wordt gelezen door
circa 58.000 NFN-leden en verkocht bij boekhandels,
blootcampings en sauna’s. In het magazine staan interviews
met inspirerende vrijheidszoekers, tips voor beginners,
reportages over mooie bestemmingen, kortingsacties voor
lezers en heel veel ideeën om bloot van het leven te genieten.
De afzender van Bloot! is BlootGewoon!, een NFN-merk dat
zich richt op iedereen die graag af en toe in zijn blootje is.

Reguliere advertentie in UIT!
Aantal
Edities

1 pagina
(UIT! en Bloot)

½ pagina
(UIT!)

1/3
pagina
(Bloot!)

¼ pagina
(UIT!)

1/8 pagina
(UIT! en in
ledenkatern
Bloot!)

z/w

kleur

z/w

kleur

kleur

z/w

Kleur

z/w

kleur

1

€ 1410

€ 2385

€ 741

€ 1255

€ 692

€ 412

€ 692

€ 213

€ 385

2

€ 1340

€ 2265

€ 703

€ 1192

€ 658

€ 392

€ 658

€ 203

€ 365

3

€ 1270

€ 2145

€ 666

€ 1128

€ 623

€ 372

€ 623

€ 193

€ 346

4

€ 1157

€ 1956

€ 608

€ 1029

€ 568

€ 338

€ 568

€ 175

€ 316

De frequentiekorting is in deze tabel reeds verrekend.

Aanlever- en verschijningsdata 2019
Aanleverdata

Verschijningsdata

Editie 1 UIT! (lente)

4 februari

21 maart

Editie 2 Bloot! (zomer)

23 april

6 juni

Editie 3 Bloot! (nazomer)

26 augustus

11 oktober

Editie 4 UIT! (winter)

28 oktober

12 december

De frequentiekorting is in deze tabel reeds verrekend.

Bladspiegel 210 x 270
Afmeting 1/1
pagina
Aflopend
210 x 270 mm

Afmeting ½
pagina
liggend
190 x 122 mm

Niet aflopend
190 x 250 mm

Afmeting
½ pagina
staand
91 x 250
mm

Afmeting
¼ pagina liggend
190 x 58 mm

Afmeting
¼ pagina
staand
91 x 122
mm

Bij aflopende advertenties (alleen mogelijk bij 1/1 pagina) 5 mm toevoegen i.v.m. afsnede.

Voorbeelden van reguliere advertenties

Afmeting
1/8 pagina
91 x 58 mm

Advertorial in UIT! of Bloot!

Tarieven advertorials UIT! & Bloot!

Dit is een advertentie in kleur in de vorm van
een redactioneel artikel. Advertorials lijken
door de redactionele opmaak meer
nieuwswaarde te hebben dan gewone
advertenties. De advertorial wordt namelijk
opgemaakt in de look en feel van het
magazine.

½ pagina

1/1
pagina

spread pagina

1

€ 1703

€ 3065

€ 5516

2

€ 1618

€ 2912

€ 5240

3

€ 1532

€ 2759

€ 4965

Voordelen advertorial:

4

€ 1396

€ 2513

€ 4523

• Groot bereik onder zowel leden als niet-leden;
• Veel meer nieuwswaarde met een advertorial.

NB: De frequentiekorting is in de prijstabel reeds verrekend.

Voorbeeld advertorial

Edities

Wat hebben we van jou nodig?
• 3 goede foto’s van je locatie. Deze foto’s moeten
minimaal in 300 dpi op het formaat van gebruik
worden aangeleverd;
• Een enthousiaste omschrijving van de locatie van
max. 150/300/500/750 woorden. Afhankelijk van
het formaat;
Wat verzorgt NFN?
• NFN redigeert de aangeleverde tekst;
• NFN verzorgt de gehele opmaak van de
advertorial. De opmaak mag op onjuistheden
worden gecontroleerd.

Uitkijkje (rubrieksadvertentie)
Tarieven

Voorbeelden rubrieksadvertenties

Basistarief

max. 123
leestekens incl.
spaties

€ 33,72

Elke volgende
regel

41 leestekens
incl. spaties

€ 11,07

Steunkleur per
regel

alleen voor hele
advertenties

€ 2,69

Brief onder
nummer

Rubriek
kennismaking

€ 9,30

Online opgeven via het digitale formulier op www.nfn.nl/rubrieksadvertenties. Of via ad@nfn.nl.

Aanleverspecificaties advertentie en advertorial
Voorwaarden aanlevering regulier
advertentiemateriaal
• Certified PDF-file.
• Beelden en logo’s minimaal 300 dpi.
• Advertentie moet worden aangeleverd op het
juiste formaat zoals vermeld in tariefkaart.
• Eventuele lijnen of kaders moeten minimaal 1
puntdikte hebben, dunnere lijnen worden
slecht weergegeven.

Voorwaarden aanlevering materiaal
advertorial
• 3 goede foto’s van de locatie. Deze foto’s
moeten minimaal in 300 dpi op het formaat van
gebruik worden aangeleverd.
• Een enthousiaste omschrijving van de locatie
van max. 150/300/500/700 woorden. Afhankelijk
van het formaat.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal worden doorberekend.

Bureaukorting
Korting wordt alleen toegekend op full colour en zwart/wit advertenties in UIT!, en alleen aan door
de ROTA erkende bureaus die tijdig en foutloos bestellen en aanleveren.

Toeslagen
Voorkeursplaats binnenkant cover: + 15%

Voorkeursplaats achterkant cover: + 25%

Voorkeursplaatsen worden verdeeld onder geïnteresseerde adverteerders en kunnen per editie
wijzigen. Aanvragen voor de voorkeursplaatsen worden waar mogelijk gehonoreerd. Garanties
worden niet gegeven.
Alle kortingen gelden per kalenderjaar en worden alleen verleend bij reservering voorafgaand aan het
advertentiejaar. Bij tussentijdse bestellingen en wijzigingen wordt het voltarief gehanteerd en worden
eventuele hogere kosten op basis van nacalculatie gefactureerd.
Advertentietarieven zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende technische kosten (corrigeren,
vertalen, opmaken, omzetten in juiste bestandsformaat etc.). Reserveren en aanleveren
advertentiemateriaal via ad@nfn.nl

Frequentiekorting
In 1 uitgave adverteren
In 2 uitgaven adverteren
In 3 uitgaven adverteren
In 4 uitgaven adverteren

: voltarief
: 5% korting
: 10% korting
: 18% korting

Aanleveradres: ad@nfn.nl
Op deze tariefkaart zijn de advertentievoorwaarden van NFN van
toepassing. Zie www.nfn.nl/advertentievoorwaarden.

In deze brochure vindt u alle informatie over de advertentiemogelijkheden
en -prijzen van NFN-media. Wilt u aanvullende informatie, neem dan contact
met ons op via +31(0)33 253 30 50 of ad@nfn.nl.
Alle bedragen in deze tariefkaart zijn excl. BTW.

