
 
 

Tarieven MGN 

voor commerciële advertenties of het meezenden van mailing 

 

Aan u kan de -uitsluitend gehele- achterpagina van Meccano Nieuws ter beschikking worden 

gesteld voor een kleurenadvertentie voor een prijs van ! 285,- [incl. BTW]. 

 

Een paginagrote zwart-wit advertentie [niet op achterzijde!] kost ! 150,- [incl. BTW]. 

 

Dit laatste bedrag is gebaseerd op het advertentietarief van ! 0,20 /mm hoogte/kolom. De pagina 

kent drie kolommen. Een advertentie over de volle breedte kost dan ! 0,60 /mm hoogte. 

Op basis van dit tarief kan ook een ander formaat worden opgegeven. 

 

Het aanlevermoment voor de 'kant-en-klare' advertentie is uiterlijk de eerste dag van de maanden 

februari, mei, augustus en november en ONDER de hierna volgende CONDITIES: 

 

A. Kleurenadvertentie uitsluitend mogelijk als gehele pagina, op de achterzijde. 

B. Zwart-wit advertentie ter grootte van een hele pagina, niet op de achterzijde. 

C. U moet betaald hebben uiterlijk vijf dagen vóór de eerste dag van genoemde maanden wil de 

plaatsing van een advertentie doorgaan; geen tijdige betaling vooraf -> geen advertentie! 

Uit het betaalde bedrag is voor ons af te leiden kleurenadvertentie of niet. Kleuren op de 

backcover, zwart wit op de binnenzijde. Tijdige betaling -en zekerheid- is voor de planning 

absoluut vereist. 

D. Onder kant-en-klaar wordt verstaan dat tekst en afbeeldingen direct in het pagina-opmaak 

programma QuarkXpress moeten kunnen worden geïmporteerd. Gebruikte fonts moeten worden 

meegeleverd. Afbeeldingen 300 dpi, in TIFF of EPS formaat. De kleuren dienen reeds 

gecorrigeerd te zijn. Aanlevering op CD-ROM of 100 MB Zip-schijf in PC-format en wel 

aangetekend verzonden naar onze hoofdredacteur. 

E. Wel betaald, maar te late aanlevering advertentie [datum van aanbieding aangetekende zending 

is bepalend!]: jammer geen restitutie! 

F. In overleg met de hoofdredacteur kan bij uitzondering het aanlevermoment met maximaal 10 

dagen worden verschoven. Dat geldt niet voor het betalingsmoment. 

 

Bij een zwart-wit advertentie anders dan paginagroot moet u deze aanleveren 'kant-en-klaar' 

als omschreven onder punt D. hiervoor. Wel tijdig voor de eerste van de maanden februari, mei, 

augustus en november. Hier geldt geen mogelijkheid van een later aanlevermoment. De plaat-

singskosten zullen ook vooraf moeten worden voldaan. Uiterlijk ten tijde van de sluitingstijd-

stippen voor advertenties: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van een verenigingsjaar, 

Tarief ! 0,20 /mm hoogte/kolom. 

 

 

Het meezenden van mailing is mogelijk tegen het volgende tarief: ! 0,10/per pagina/per lid. 

 

 

 
MGN 20/01/2008 


