VAKSTUDIENIEUWS

Redactionele formule

Verspreidingsgegevens

Vakstudienieuws is het fiscaal juridische vaktijdschrift voor
accountants en belastingadviseurs. Jurisprudentie van de Hoge
Raad, uitspraken van gerechtshoven, veranderingen in of nieuws
over fiscale wet- en regelgeving. Deze onmisbare informatie is
iedere week te vinden in Vakstudienieuws. alle berichten zijn
bovendien voorzien van toelichtend commentaar door deskundigen.
Van belastingplannen via nieuwe wetten tot aan nota’s van de Eerste
en Tweede Kamer. Kortom: een onmisbaar blad voor professionals.

Oplage: 5.740 exemplaren
Verschijning: 52 keer per jaar

Verschijningsdata 2017

Advertentietarieven 2017

Verschijning:		
Reserveringsdatum:
Sluitingsdatum materiaal:

Iedere donderdag*
10 dagen voor verschijnen
1 week voor verschijnen

Doelgroep: De ervaren toppers van de fiscale wereld kiezen duidelijk
voor Vakstudienieuws. De gemiddelde leeftijd van de lezers is 41 jaar
en vrijwel alle lezers hebben een HBO+ of academische opleiding. Zij
werken in het bedrijfsleven of bij de overheid in grotere organisaties.
Lezers zijn veelal ook beslissers.
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Full Colour
€ 2.495
€ 1.995
€ 1.495

Toeslag cover 2
Toeslag cover 3
Toeslag cover 4

15%
10%
25%

Zwart Wit
€ 1.595
€ 1.095
€ 595

*In juli en augustus kan worden afgeweken van verschijningsfrequentie.

• Alle prijzen zijn exclusief btw
• Overige mogelijkheden, zoals meehechters, bijsluiters en
opplakkers zijn op aanvraag
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Formaten advertenties (b*h, in mm)
Bladspiegel
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130 x 200
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Overige communicatiemogelijkheden
Wolters Kluwer biedt naast de advertenties nog een aantal andere
communicatiemogelijkheden, waaronder:
•
•
•

het plaatsen van een advertorial in het tijdschrift
het meezenden van een insert met het tijdschrift
adverteren op maat, bijvoorbeeld een uitklapbare cover,
opplakker, testimonial, meehechter, outsert.

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar
.

Voorwaarden

Contactgegevens

•

Uitgever/redactie: Wolters Kluwer
Staverenstraat 15
7418 CJ Deventer
0570 - 647 111
vakstudienieuws@kluwer.nl
www.kluwermedia.nl

•

•
•

Advertenties aanleveren als certified PDF-bestand, voor meer
informatie: www.oppo.nl en www.certifiedpdf.net
Kosten veroorzaakt door levering van niet gereed advertentiemateriaal en kosten voor meerdere proefadvertenties
worden doorberekend
Termijn van annulering: 1 maand voor verschijning
Annuleringskosten na annuleringstermijn: 25%

Advertentieverkoop: Cross Media Nederland
Dhr. Tim Lansbergen
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam
010 - 742 10 22
tim@crossmedianederland.com
www.crossmedianederland.com
Aanlevering materiaal: traffic@crossmedianederland.com
Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com
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