
TARIEFKAART OMWONEN

OM  WNN

WANNAHAVE / GADGET   Met een wannahave/gadget in 
OmWonen kunt u uw producten goed in de spotlight zetten.

• Één wannehave/gadget:  € 195,- 
Prijzen zijn excl. btw en op basis van eigen aangeleverd beeldmateriaal1

FOTOGRAFIE   Omwonen werkt met Martin Hogeboom voor de fotografie. Om de communicatie zo optimaal te laten verlopen zal 
Omwonen ook de kosten van fotografie in rekening brengen. 

ADVERTORIAL   Met een advertorial (spread - 2 pagina’s) in OmWonen kunt u als ondernemer uw expertise  
& specialisme stevig neerzetten. OmWonen neemt u de complete productie uit handen.
Optie: • Bij één deelnemer:  € 950,-  Incl. tekst & excl. beeld: € 225,- per fotoshoot op locatie
 • Bij twee deelnemers of meer: € 100,- extra per deelnemer & € 225,- per extra fotoshoot op locatie
Prijzen zijn excl. btw. Advertorials worden alleen in combinatie met beeld verkocht.

Dit is inclusief:
•  Het schrijven van tekst door een prof. tekstschrijver. Deze wordt op verzoek voorgelegd en bevat 1 

correctieronde.
• Vormgeving van de advertorial in de stijl van het magazine en wordt door de eindredactie bepaald.
• 10 exemplaren van het magazine OmWonen.
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THEMA ARTIKEL   In OmWonen willen we inspirerende thema’s & ideeën als uitgangspunt te nemen. Hierbij 
worden aan elk thema/idee één of meer ondernemers gekoppeld.
Opties: • Per pagina (min. 4 pag.):  € 425,-  Incl. tekst & excl. beeld: € 225,- per fotoshoot op locatie
 • Bij twee deelnemers of meer: € 100,- extra per deelnemer &€ 225,- per extra fotoshoot op locatie
Prijzen zijn excl. btw. Thema artikelen worden alleen in combinatie met beeld verkocht.

Dit is inclusief:
•  Het schrijven van tekst door een prof. tekstschrijver. Deze wordt op verzoek voorgelegd en bevat 1 

correctieronde.
• Vormgeving van de advertorial in de stijl van het magazine en wordt door de eindredactie bepaald.
• 10 exemplaren van het magazine OmWonen.
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AANLEVER SPECIFICATIES: 
Wannahave/gadget  • Beeldmateriaal 300 dpi of hoger.

Advertentie: • Formaat 1/2 pag. (bxh): 236 x 156 mm aflopend.  /  Formaat 1 pag. (bxh): 236 x 306 mm aflopend.
 • Aan te leveren als full colour .pdf- of .eps-bestand. /  Bij .eps-bestand beeldmateriaal separaat aanleveren.
 • Beeldmateriaal 300 dpi of hoger. 

ADVERTENTIE   Met een advertentie in OmWonen kunt u een visitekaartje van uw  onderneming afgeven.
Opties: • Halve pagina: € 395,- • Cover (in overleg): € 1050,-

 • Hele pagina: € 675,- • Achterpagina: € 850,-  Prijzen zijn excl. btw. 

Voorwaarden:
• Het aantal advertentiepagina’s in OmWonen is beperkt en wordt op basis van de bladspiegel bepaald.
• De vormgeving van advertenties dient afgestemd te zijn op de look & feel van het magazine.
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PLAATS UW RESERVERING  Door het invullen van onderstaande gegevens reserveert u een plekje in OmWonen.

Ik neem het volgende af:     
Totaal fotografie     prijs
Extra deelnemers     pers.

Optie(s):
1.  Wannahave/gadget.    prijs Ik kies voor de volgende editie(s):
2.  Advertentie ½ pag.    prijs  O  Voorjaarseditie 2020
2.  Advertentie 1 pag.    prijs 
2.  Cover / Achterpagina.   prijs      
3.  Advertorial spread.    prijs Totaal tarief:   
4.  Thema artikel.    prijs     ex. btw.   

O  Ik ga akkoord met betaling voorafgaand aan de druk van het magazine en ontvang hiervoor een factuur.

(0578) 69 66 23 

RUDO BAKSTEEN 
Baksteen & Pul 

financiële dienstverleners

(0578) 61 25 38 

MARK VAN EMMERIK 
Elektra 

(06) 12 73 85 30 

DANIËL VOS 
Vos Tuinvisie 

(06) 12 15 84 91 

JANET VAN DE POLL 
Van Vemde Meesterschilders 

INTERESSE?  Stuur een e-mail naar info@omwonen.online, dan nemen we contact op. Of vraag uw contactpersoon bij OmWonen naar 
meer informatie over de mogelijkheden: 

10 % KORTING    Wanneer u nu de opdracht geeft voor deze en tegelijk ook voor de volgende uitgave ontvangt u nu één factuur voor beide 
edities waarop we u 10% korting verstrekken. (Dit geldt niet op de kosten van de fotograaf)
      O  Ja, ik kies voor deelname aan-  en betaling van twee edities en ontvang daarmee 10% op mijn betaling vooraf.

OVER OMWONEN   OmWonen is een magazine dat sinds april 2016 onder particuliere huishoudens wordt verspreid in de regio tussen 
Apeldoorn en Zwolle. Het magazine inspireert inwoners bij het inrichten van hun woon- en levensstijl: van het vormgeven van woning en 
interieur tot het invullen van werk en leven. OmWonen valt eens in de 9 maanden op de mat bij ca. 10.000 huishoudens. 

Ondernemers   Het magazine geeft ondernemers in Noord Oost Gelderland de kans om hun expertise te tonen op het vlak van wonen, 
werken, mode, financiën, gezondheid en lifestyle. Het tijdschrift bevat mooie verhalen, (foto)reportages, interviews, tips en trends rond 
deze thema’s. De betrokken bedrijven – en hun klanten – leveren de input voor deze artikelen. 

Doelgroep   OmWonen richt zich met name op de meer vermogende bewoners van Epe en omgeving in de leeftijd van 50-65 jaar. Mensen 
die actief en betrokken in het leven staan en graag zo lang mogelijk een comfortabel en afwisselend leven willen leiden.

Datum:          Handtekening:

Factuur adres:

Naam bedrijf: 
Contactpersoon:
Adres:
Postcode + plaats: 
E-mailadres: 
Tel.nr.: 

Adres magazine vermelding:

Naam bedrijf: 
Contactpersoon:
Adres:
Postcode + plaats: 
E-mailadres: 
Tel.nr.: 

Gemaakte afspraken:


