
Advertentietarieven ‘Het Damspel’ 2012
Formaten * Een editie Twee edities Drie edities Vier edities Acht edities
Spread 800 1400 2050 2700 5000
A1 550 1050 1500 1900 3500
A2 300 570 800 1040 1700
A3 175 330 450 580 900
Aparte formaten
B1 150 280 390 480 800
B2 225 420 600 740 1300
Jaar formaten
92 x 42 mm 160 300
92 x 87 mm 300 500
92 x 132 mm 440 750
189,5 x 42 mm 300 500

* De A en B formaten verwijzen naar de bijlage met advertentievoorbeelden. De A en B formaten kunnen overal
in het blad worden geplaatst. De jaar formaten worden gedurende één jaar op de vaste advertentiepagina
geplaatst.

Toernooien
Toernooien, anders dan door de KNDB georganiseerd, worden uitsluitend in de damkalender
aangekondigd. Indien organisaties tevoren extra aandacht voor hun toernooi willen, kunnen zij een
advertentie plaatsen. Voor toernooiorganisaties gelden voor de formaten A1 t/m B2 de volgende
speciale tarieven: 350 – 200 – 75 – 50 – 100. Bij de jaarformaten zijn de tarieven 150 – 250 – 350 –
250.
Dammaterialen en damboeken
Voor advertenties van dammaterialen en damboeken, buiten de KNDB bondswinkel om aangeboden,
gelden dezelfde tarieven als voor de hierboven beschreven toernooien.

Voorwaarden
 Prijzen in euro
 Druk in full colour. Zwart-wit adverteren mogelijk tegen hetzelfde tarief 
 Afwijken van genoemde formaten is in overleg mogelijk.
 Facturering voor de gekozen periode na verschijnen eerste advertentie
 Advertenties dienen uiterlijk op de hieronder genoemde aanleverdata per e-mail te zijn

aangeleverd op bondsbureau@kndb.nl
 In verband met de redactionele planning stellen we tijdige reservering via 

bondsbureau@kndb.nl of 0318-581288 meer dan op prijs
 Aanlevering in pdf certified for magazine
 Als u een advertentie speciaal voor ‘Het Damspel’ wilt laten ontwerpen, kan onze vormgever

Graficelly dat tegen meerkosten voor u doen. 
 Advertenties voor de jaarpagina kunnen op ieder moment van het jaar ingaan.

Verschijningstabel ‘Het Damspel’ 2012
Verschijningsdatum Reserveren vóór Aanleveren advertentie

vóór
1 mei             2012 15 maart              2012 1 april          2012
25 juni                2012 15 mei 2012 1 juni 2012
28 september      2012 15 augustus 2012 1september 2012
17 december   2012 15 november 2012 1 december 2012
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