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Bewoners zitten 
midden in de 
beleving

Op je werk en 
privé moet je 
dezelfde zijn

Pop Lianne en mijn 

mochten gewoon mee!

Pop Lianne en mijn 

mochten gewoon mee!

verzameling boeken 

Adullam
Jaargang 32  •  juni 2017

Communiceren 
met bewoners 
doe je zo!

Samenwerking 
Rehobothschool 
en De Klimboom 

Arrestatie 
   op Wilgenheim!

Adullam
Jaargang 32  •  september 2017

Communiceren 
met gebaren en 
'oorhangers'

Word jij 
onze nieuwe 
collega?

belevenissen!belevenissen!
vol

belevenissen!belevenissen!
volvolVakantie

Adullam
Jaargang 32  •  december 2017

Overzicht
formaten

Reserverings-

formulier

onderwijsonderwijs
op niveau!

onderwijs
Bijbels

Advertentieoverzicht 2018



Adullam Contact
Het Adullam Contact is een contactblad voor de donateurs 
van de Stichting Steun Adullam. Donateurs ontvangen 
het contactblad gratis. Momenteel wordt het blad 
ieder kwartaal verspreid onder bijna 12.000 donateurs. 
Daarnaast wordt het blad verspreid tijdens beursdeelname, 
contactdagen en andere activiteiten. 

In dit advertentie overzicht vind u alle benodigde 
informatie omtrent het adverteren in het contactblad.  
Neem ook gerust contact op met: 
Th. (Theo) van Brenk
T 0318 64 83 33
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Adobe Photoshop
•  300 DPI 
•  Grijswaarden /
•  CMYK (RGB-bestanden zullen worden 

omgezet in CMYK, hierdoor kunnen 
kleurafwijkingen ontstaan)

• Van lagen in Photoshop-bestanden één 
laag maken

•  *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd, *.pdf
•  Geen multikanaal of duotoon beelden
• Juiste advertentieformaten (zie hieronder)

Adobe Illustrator (t/m versie CS6) 
•  Lettertypen omzetten naar 

lettercontouren
• Illustratorbestanden met gekoppelde 

foto’s die zijn ingebed, kunnen wij niet 
controleren

•  Grijswaarden /
•  CMYK 
•  *.ai, *.eps, *.pdf
• Juiste advertentieformaten (zie hieronder)

PDF 
•  Certified PDF 
•  Grijswaarden /
•  CMYK 
•  Alle fonts invoegen
• Gebruikte afbeeldingen minimaal 300DPI
• Juiste advertentieformaten (zie hieronder)

Microsoft Word 
• Alleen in overleg; er zijn meerkosten 

aan verbonden als een Word-document 
verwerkt moet worden tot een bruikbaar 
opmaak-bestand

•  Grijswaarden /
•  CMYK
• Gebruikte afbeeldingen minimaal 300DPI
• Juiste advertentieformaten (zie hieronder)

Aanleverspecificaties

U wilt een advertentie aanleveren? Houdt dan rekening met onderstaande specificaties.

Aanleveren advertenties

Bij de prijsstelling van de advertenties gaan we uit dat u de 
advertentie compleet aanlevert. Een kleine fotowijziging is 
geen probleem. Het compleet opmaken van uw advertentie 
is ook mogelijk. Dit zit echter niet bij de prijzen inbegrepen. 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

  Sector Wonen, Leren & Werken

  Sector Intensieve zorg 

Staphorst

Uddel

Nunspeet

Barneveld

Ede

Alblasserdam

Puttershoek

Genemuiden

Zwolle

mailto:tvanbrenk%40adullamzorg.nl?subject=Informatie%20omtrent%20adverteren


1/2 pagina advertentie 
(liggend)

breedte: 178 mm 
hoogte: 120 mm

1/4 pagina advertentie 
(staand)

breedte: 84 mm    
hoogte: 120 mm

1/1 pagina advertentie 
(niet aflopend)

breedte: 178 mm    
hoogte: 248 mm

1/1 pagina advertentie (aflopend)

breedte:  210 mm  x  hoogte: 270 mm  
+  onder/boven links/rechts afloop van 5 mm
minimale tekst-afstand van de randen: 12mm

210 mm

270 mm

5 mm

5 mm

5 mm

10 mm

paginaformaat
afloopgedeelte

tekstgebied

5 mm

1/2 pagina advertentie 
(staand)

breedte: 84 mm 
hoogte: 248 mm

Formaten



Reserveringsformulier 2018 voor advertenties in het Adullam-kwartaalblad

Contactpersoon

Organisatie / Bedrijf

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Ja, reserveer voor mij in 2018 de advertentieruimte zoals hieronder aangegeven. 

Bij voorkeur ontvangen we uw reactie per e-mail tvanbrenk@adullamzorg.nl. 

U kunt uw wensen ook kenbaar maken via het formulier op www.adullamzorg.nl/adverteren

Kwartaalblad:

alle nummers    maart   juni    september   december

Soort advertentie:   Tarief  Afmetingen advertenties

  ¼ pagina full colour  € 220,-  ¼ pagina  bxh  84x120mm

  ¼ pagina zwart-wit  € 170,-  ¼ pagina  bxh  84x120mm  

  ½ pagina full colour  € 425,-  ½ pagina  bxh 178x120mm (liggend)

  ½ pagina full colour  € 425,-  ½ pagina  bxh   84x248mm (staand)

  ½ pagina zwart-wit  € 345,-  ½ pagina  bxh 178x120mm (liggend)

  ½ pagina zwart-wit  € 345,-  ½ pagina  bxh   84x248mm (staand)

  1 binnenpagina full colour € 739,-   1 pagina  bxh  178x248mm (niet aflopend) 

  1 binnenpagina zwart-wit € 595,-   1 pagina  bxh  178x248mm (niet aflopend) 

  1 achterpagina full colour € 895,-   1 pagina  bxh  210x270mm (aflopend)

Wanneer u per jaar minimaal twee pagina’s afneemt (4x ½ of 2x1), krijgt u 10% korting, ongeacht de kleursamenstelling.

Deze afspraak over de te plaatsen advertentie(s) wil ik graag maken:

  Neem contact met mij op over de te plaatsen advertentie

  U kunt de advertenties op de eerder afgesproken wijze betrekken

  U kunt de gebruikelijke advertentie blijven plaatsen tot ik aangeef dat ik een gewijzigde advertentie wil plaatsen

Verschijningsdata Adullam Contact, D.V.: 

15 maart 2018 

14 juni 2018 

20 september 2018 

15 december 2018 

Contactgegevens

Th. (Theo) van Brenk

T 0318 64 83 33
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Reserveren

Inleverdata advertenties, D.V.:

29 januari 2018

30 april 2018

6 augustus 2018

5 november 2018

Dit e-mail adres gebruiken we voor 
het toezenden van de factuur.
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