
 

 
 
 
 
 
 
 

Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en 
Laboratoriumgeneeskunde en de NVKC Almanak 2014 
 
Het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde heeft een oplage van 
800 en wordt naar alle leden en registerleden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 
en Laboratoriumgeneeskunde gezonden en daarnaast naar 100 abonnees waaronder 
ziekenhuislaboratoria, scholen en medische bibliotheken. Het Tijdschrift verschijnt vier maal per jaar 
en wel aan het eind van de maanden januari, april, juli en oktober. In maart/ april verschijnt tevens de 
Almanak met alle informatie over de NVKC en haar leden. De inleverdata van kant-en-klaar 
advertentiemateriaal voor het tijdschrift zijn vóór de eerste van de maanden waarin het blad verschijnt. 
De inleverdatum van materiaal voor de Almanak is 1 maart 2014. 
 
Basistarieven z/w 
Hele pagina A4-formaat        € 600,-- 
Halve pagina staand of liggend (alleen mogelijk na overleg)   € 375,-- 
 
Additionele tarieven 
Fullcolour         € 600,-- 
 
Omslagtarieven 
Voor advertenties geplaatst op pagina 2, 3 en 4 van de omslag van het Tijdschrift geldt een toeslag 
van respectievelijk 15, 20 en 25%. 
 
Bijzondere tarieven 
Voor het bijsluiten van eigen advertentiemateriaal (insert) wordt naast de kosten van een fullcolour 
advertentie onverkort het arbeidsloon van € 240,-- in rekening gebracht. 
 
Kortingen 
Op advertenties voor Corporate members wordt een korting van 10% op alle tarieven verleend. 
Wanneer een adverteerder zich contractueel verplicht in één jaar meer dan twee advertenties te 
plaatsen, geldt een cumulatieve korting op het totaal, van 5% voor elke extra advertentie. Alleen aan 
erkende Reclame-Adviesbureaus wordt 10% bureaukorting gegeven.  
 
Opmaakgegevens 
Het materiaal dient digitaal aangeleverd te worden. Opmaak Xpress, Illustrator en/ of Photoshop. 
Formaat van het blad is A4, bladspiegel eveneens A4. 
Verdere informatie m.b.t. dit onderwerp bij de drukker: Bek Communicatie Grafische Media B.V., Dhr. 
J. Loijen, telefoon: 0413 341506, e-mail: jos.loijen@bek.nl. 
 
Afrekening 
De aan de opdrachtgever aangeboden nota voor geplaatste advertenties moet binnen één maand 
betaald worden. Er wordt geen betalingskorting verleend. 
 
Reserveringen 
Bureau NVKC, Kantoorgebouw Trindeborch, Catharijnesingel 49A, 3511 GC Utrecht,  
Telefoon 030-2328623, bij voorkeur per email e-mail buro@nvkc.nl.   
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