
Antroposofie Magazine is een uitgave van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland.

Verschijningsfrequentie: 4x per jaar

Advertenties
Bureau Sjoerdsma
Costerweg 1 d
6702 AA Wageningen
0031 (0) 6 1010 7327
info@bureau-sjoerdsma.nl
www.bureau-sjoerdsma.nl

Inserts, meehechters e.d: 
Tarieven op aanvraag, max. 3 per nummer

Contractperiode: 12 maanden

Rubrieksadvertenties: zie andere zijde

Toeslagen:
Binnenzijde cover: + 15%
Achterpagina: + 25%
Vooraf controle digitaal materiaal: 25,-

Technische gegevens:
Papier HVO, FSC
Bladspiegel: 233 x 297 mm
Zetspiegel: 182 x 262 mm

Drukklaar aanleveren: 
Certified-PDF.
Zie voor informatie en opties: 
www.stip.nl/drukklaar

Voor elke andere vorm van aanleveren (incl. 
onjuiste digitale aanlevering) worden helaas 
extra kosten in rekening gebracht.

Met Antroposofie Magazine 
bereikt u: 
Mensen die zelfbewust in het leven staan met 
een uitgesproken voorkeur voor duurzaam leven, 
biologisch (dynamische) voeding en 
antroposofische vormen van zorg en onderwijs. 
Een deel van de lezers is lid van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland. 
Antroposofie Magazine heeft, inclusief meelezers 
en aanwezigheid op diverse leestafels, een 
bereik van ca. 20.000 lezers

Advertentietarieven 2017
(full colour; excl. btw en eventuele opmaakkosten en eventuele herstelkosten 
aangeleverde digitale bestanden)

formaat b x h (mm) 1x

2/1 (pag. 2+3) 414 x 262 (aflopend 476 x 307) 1.560,- 

1/1 182 x 262 (aflopend 243 x 307) 990,- 

1/2 88 x 262  of  182 x 128 660,- 

1/4 88 x 128  of  182 x 61 360,- 

1/8 88 x 61 195,-     

Contractkorting bij 2 plaatsingen: 5% en bij 4 plaatsingen 10%

Verschijningsdata 2017

Nummer verschijnt sluitdatum thema

1  voorjaar 3 mrt. 7 feb. Antroposofische Zorg

2  zomer 2 juni 9 mei Kunst, Cultuur & Vakantie

3  herfst 8 sept. 15 aug. Levende aarde

4  winter 1 dec. 7 nov. Onderwijs & Opvoeding

Online adverteren (formaten b x h in pixels

Nieuwsbrief (1 x per maand)

banner* 570 x 110
1 x 160,-
2 x 300,-
3 x 410,-
4 x 500,-
vaker: op aanvraag

advertorial
1 x 250,-
vaker: op aanvraag
(max. 400 woorden + afbeelding) 

* banners worden geplaatst als afbeeldingen en zijn niet herkenbaar voor 
adblockers

Partnerpakketten
Wilt u zich voor langere tijd aan Antroposofie Magazine verbinden? Neem dan 
contact op voor de diverse mogelijkheden.

Rubrieksadvertenties (z.o.z.)
€ 12,95 per 50 lettertekens. Minimum-afname 150 lettertekens. 

Extra impact?
Stuur dan uw folder, brochure, brief of kaart eens mee met Antroposofie 
Magazine.

  zeer hoge attentiewaarde;
  voordeliger dan zelf verzenden.

Antroposofie Magazine

Website

banner* 1024 x 160 of 300 x 250
1 jaar:  500,-
6 mnd:  300,-
3 mnd:  200,-

advertorial
gratis recensie in rubriek ‘Leren en doen’
(max. 500 woorden + foto)



Rubrieksadvertenties
In de rubrieksadvertenties kunt u kleine persoonlijke of 
zakelijke regeladvertenties plaatsen. Ze staan bij voorkeur 
op de één na laatste pagina (= opvallende plaats) en kennen 
de volgende rubrieken:

> Vakantie
> Woonruimte
> Cursus en opleiding
> Therapie
> Kunst & cultuur
> Aangeboden
> Gevraagd
> Diversen

Tarieven
-  de reken-eenheid is letterteken (= letter, punt, komma, 

wit tussen de woorden);
-  kosten: € 12,95 per 50 letter tekens met een 

minimumafname van 150 lettertekens;
- met toezenden bewijsnummer: € 6,00 extra;
- met toezenden factuur: € 6,00 extra.

Opgave
Kijk aan de andere zijde voor de verschijnings datum  
voor de editie van Antroposofie Magazine waarin u wilt 
adverteren. Achter elke verschijnings datum staat een 
sluitings datum. De rubrieksadvertenties svp vòòr de 
sluitingsdatum insturen.
Advertenties kunnen alleen schriftelijk worden aangemeld 
bij Bureau Sjoerdsma, info@bureau-sjoerdsma.nl

Betaling
Alleen bij vooruitbetaling worden rubrieksadvertenties in 
Antroposofie Magazine geplaatst.

NL36 ABNA 0590 7387 39 ten name van Bureau Sjoerdsma, 
(BIC: ABNA NL2A)

Wilt u bij betaling svp vermelden voor welke advertentie in 
welk nummer van Antroposofie Magazine
uw betaling bestemd is?’

Disclaimer
Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde voor een opdracht 

worden aanvaard. Als aan een plaatsingswens voldaan wordt, 

wordt de geldende toeslag in rekening gebracht. Bij aanlevering 

van niet kant-en-klaar materiaal worden de zet/lay-out, scan- en/

of montagekosten en productietijd (bij herstellen van onjuist 

aangeleverde digitale bestanden) doorberekend. Bureau Sjoerdsma 

behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van 

redenen te weigeren. Bureau Sjoerdsma aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat ten gevolge 

van het niet, onjuist of niet-tijdig plaatsen van advertenties.

VAKANTIE
ZUID LIMBURG. Vakantiewoning voor 2pp, 
schitterend gelegen in het Heuvelland. 
Meditatieruimte. www.hofvanbommerig.nl

PATMOS, authentiek Grieks huis op groot 
eigen terrein. Uitz. op zee (loopafstand), 
geschikt voor 2 à 3 pers. Inl. 020 - 612 65 
92 of 00 30 22470 31 341 (Ned. gespr.).

ARDENNEN in 2016: heerlijk comf vak 
huis voor jong en ouder met cv, hout-
kachel, ligbad, tuin met schommel en 
prachtig uitzicht. (Kerstvak 2015 bezet.) 
www.Huisinwanne.nl

CURSUS, OPLEIDING EN TRAINING
Voor rotseiland Inis Meáin (IRL) betekent 
een witte Kerst schuimkoppen op de 
Atlantische Oceaan www.anamchara.eu 
Elisabeth Koopmans +353 87 1726 110

Bomen en planten – jij en ik. Ben je meer Eikig 
of juist Sparrig? Beukig, Dennig of Berkig?
Door soorten en levenscycli te vergelijken 
komen verwantschappen in zicht. Tussen jou 
en de planten en tussen de planten onder-
ling. In 10 maandelijkse zondagochtenden, 
van 24 januari tot 13 december 2016, geeft 
Jan Diek van Mansvelt, op Kraaybeekerhof, 
een cursus ‘fenomenologie van bomen in het 
plantenrijk’. Voor leken, biologen en andere 
geïnteresseerden. Nadere informatie over 
data en kosten: jandiek@vanmansvelt.nl 
06-456-101-69.

Workshop De Kunst van het Spreken. 
Voor leraren en euritmisten in Vrije Scho-
len. 29 jan 20.00 - 21.30 en 30 jan 9.30 - 
12.30. De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag. 
Cursusgeld € 50,- 
Cursusleiders: Marjo van der Himst en 
Caroline Bruggemans. Aanmelden: info@
dezalen.nl of 070 - 355 00 39. 
Vervolgcursus in maart 2016

Driedaags Seminar met Mieke Mosmuller, 
Samaya te Werkhoven, 22, 23 en 24 april 
2016.
De bedreiging van het mens-zijn in onze 
technische tijd. Hoe kunnen we de Chris-
tusimpuls in onszelf levend houden? Voor-
drachten en verdieping door meditatieoefe-
ningen. Info: bertverschoor@gmail.com en 
j.wolde@chello.nl

WOONRUIMTE 
TE KOOP prachtig gelegen woonboerderij in 
Drenthe bij Diever. Ruim woongedeelte, kan-
toor/praktijkruimte, gastenverblijf, 2 schuren, 
tuinhuisje, carport, bloementuin, moestuin, 
boomgaard en een paardenstal met weide.  
€ 784.000 Info: 06 - 390 74 227.

TE KOOP ZEIST, 2e Hogeweg 79-I, 174m2, 
karakteristieke maisonnette op 3 minuten 
loopafstand van het Zeisterbos en de 
Groene Winkel, dichtbij Antropia en NS 
station en diverse Vrije scholen (Stichtse 
Vrije School, Tobias) en Antroposofische 
zorginstellingen. Kantoor aan huis mogelijk 
(aparte studioruimte). Info: www.funda.nl 

Huis verkopen? Authenticiteit, een 
groene omgeving, duurzame bouw, de 
nabijheid van een vrijeschool; het zijn 
aspecten die onze lezers belangrijk vin-
den. Wellicht is een advertentie in MOTIEF 
dan een goed idee? Opgeven en info: 
info@bureau-sjoerdsma.nl

THERAPIE EN COACHING
www.margjevos.nl Praktijk voor Psy-
chosynthese en Biografiek. Leven-Werk-
Relatie & Zingeving vragen. Bedum & Gro-
ningen. Training Autobiografisch Schrijven. 
T: 050 - 301 08 67 of 06 – 234 892 49.

DIVERSEN
Nieuw boek (9e) van 
www.reneezeylmans.nl ‘Verbinding met 
de gestorvenen. Het belang van weder-
zijdse ondersteuning’. Uitg. Cichorei

Kadeautje? Het nieuwste boekje van Joop van 
Dam Genezende aspecten in het 
Tobias-verhaal over de aartsengel Rafael: Te 
koop in de antroposofische boekhandel en via 
www.nachtwind.nl Uitgave van de NVET.

Antiquariaat De Boekvinder koopt en verkoopt 
antroposofische boeken. De Boekvinder is met 
een boekentafel aanwezig op het Herfstcongres 
van 27 – 28 november as. in het Geert Groote 
College te Amsterdam. Voor informatie:  
072 - 581 82 82, info@boekvinder.nl of www.
boekvinder.nl.

In de rubrieksadvertenties kunt u kleine persoonlijke of zakelijke advertenties plaatsen.
Minimum afname: 150 lettertekens (= letters, leestekens en spaties tussen woorden).  
Alle rubrieken € 12,95 per 50 lettertekens.  
Opgave: schriftelijk aan Bureau Sjoerdsma, e-mail: info@bureau-sjoerdsma.nl. 
Betaling vooraf: iban: NL36 ABNA 0590 7387 39  
(BIC: ABNANL2A) tnv Bureau Sjoerdsma. Svp duidelijk vermelden voor welke uitgave  
uw betaling bestemd is. Alleen bij vooruitbetaling  worden advertenties geplaatst.


