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Landleven,
voor liefhebbers van
buitenleven en buitenwonen
Landleven gaat over het leven dat zich afspeelt buiten de bebouwde
kom en binnen de grenzen van Nederland. Landleven is de bron
voor praktische informatie, inspiratie en is een weergave van het
echte landleven dat voor velen zo herkenbaar is. Landleven is hét
merk voor adverteerders die zich richten op buitenwonen en
buitenleven. Met een magazine dat 11x per jaar verschijnt, 4x per jaar
een special, de website, wekelijkse nieuwsbrieven en evenementen als
Landleven Winter biedt Landleven unieke kansen om uw boodschap
over te brengen aan uw én onze doelgroep.

inhoudsopgave
CIJFERS & DATA
LANDLEVEN MAGAZINE
Advertenties
Speciale adressen
Advertorial
Lezersactie

Speciaal voor
Landlevendlevenlezers
zers

LANDLEVEN
VERLOOT

10x

een complete
tuingereedschapsset
VAN TALEN TOOLS
T.W.V. € 150,-

Display advertising
Landleven nieuwsbrief
Landleven themanieuwsbrief
Landleven Buitenkans

LANDLEVEN EVENEMENTEN
Landleven Winter

KANS MAKEN?
Ga naar www.landleven.nl/tuingereedschap en laat uw gegevens achter.
Winnaars krijgen bericht en de namen worden gepubliceerd op Landleven.nl
en in onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief. Meedoen kan tot 24 april 2018.

COLOFON
www.landleven.nl
Klantenservice

Telefoon Nederland: 0900 - 244 62 44 (€0,45 per gesprek),
Bereikbaar van 9 tot 17 uur
België: 078 - 35 33 13 of ga naar www.abonnementen.be
E-mail klantenservice@landleven.nl
Postadres Postbus 638, 3740 AP Baarn
Website www.landleven.nl/klantenservice

Vraag en aanbod www.landleven.nl/vraagenaanbod

Landleven is een uitgave van Het Mediabedrijf bv

Prijzen en voorwaarden
Een jaarabonnement op Landleven kost € 67,50 (incl. 6% btw)
voor 11 edities. Een jaarabonnement Landleven plus kost € 82,50
(incl. 6% btw) voor 11 edities en 3 specials. Bij betaling via
acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.
Abonnementsprijzen België en overig buitenland op aanvraag.
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave
via de website www.landleven.nl/abonneren, antwoordkaarten
of klantenservice 035 - 692 52 10. Abonnementen zijn tot wederopzegging. Beëindiging van abonnementen uiterlijk 30 dagen voor
vervaldatum.

Hoofdredacteur Mario Broekhuis
Redacteuren Klaske Bakker, Angela Groenbos, Esther van
Middendorp, Liza Bruggeling (internet), Nadie Bomkamp (stagiaire)
Eindredactie Henk van den Brink, Christel Labee
Vormgeving VRHL Content en Creatie, Alphen aan den Rijn,
www.vrhl.nl
E-mail redactie@landleven.nl
Algemeen Directeur Dirk Oeyen
Uitgever Hilde Kerperien
Marketing Martijn Lensink (marketing manager), Merel de Jong,
Jelle Scheuter (stagiair)
Sales Tonny Beerten, Danielle Dubbelman, Bart Lukassen
Adverteren www.landleven.nl/adverteren. Tel. 088 - 435 08 20

LANDLEVEN ONLINE

Met tuingereedschap van Talen Tools is het prettig klussen in de tuin. Het is gebruiksvriendelijk en stevig, geschikt voor veelvuldig gebruik. Bij Landleven kunt u een set
winnen, bestaande uit een gieter, takkenschaar, X-bezem, schop (bats), schoffel en
onkruidborstel. De oersterke takkenschaar is gemaakt van gesmeed staal,
dat sterker is dan het staal waarvan de meeste takkenscharen zijn gemaakt.
Talen Tools is producent en leverancier van gereedschappen voor boeren en
tuinliefhebbers en heeft een bijzonder uitgebreid assortiment.

Druk Roularta Printing
Distributie Nederland Aldipress
Ubiway België

Cadeau-abonnement
Een cadeau-abonnement eindigt automatisch. Op één adres kan
slechts één keer een cadeau-abonnement tegen gereduceerd
tarief gegeven worden. Bij verlenging van een cadeau-abonnement
geldt de normale abonnementsprijs (prijswijzigingen voorbehouden).

Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het
toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door
Het Mediabedrijf bv en speciaal geselecteerde bedrijven.
Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u een briefje sturen naar:
Klantenservice Landleven, Postbus 638, 3740 AP Baarn.

Levering van tijdschriften en artikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden abonnementen en artikelen. U kunt deze vinden op www.landleven.nl/leveringsvoorwaarden. U kunt
de voorwaarden ook schriftelijk opvragen via de klantenservice. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste geweten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze
instaan voor juistheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg
is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
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Cijfers

LEZERSPROFIEL (SOCIO-DEMOGRAFISCH)
GESLACHT

OPLEIDING

Vrouw:61,5%
Man:38,5%

Laag:21,4%
Midden:43,2%
Hoog:35,5%

LEEFTIJD
Jonger dan 35 jaar:
35-49 jaar:
50-64 jaar:
65 jaar en ouder:

13,5%
16,9%
34,9%
34,7%

WELSTAND

NIELSEN
Steden randstad:
6,1%
Rest West:
26,9%
Oost:35,0%
Zuid:17,8%
Noord:14,2%

W1 en W2:
33,5%
W3:23,2%
W4 en W5:
43,2%

BEREIK

Landleven magazine

Verschijning 11 x per jaar
140.000 exemplaren
680.000 lezers

Landleven specials

Verschijning 4 x per jaar
35.000 exemplaren

Landleven nieuwsbrief
Abonnees: 148.000

Website Landleven.nl

 ageviews: 500.000 per maand
P
Unieke bezoekers: 200.000 per maand

Bron: NOM Mediamerken

VERSCHIJNINGSDATA LANDLEVEN 2022
EDITIE

VERSCHIJNINGSDATUM

AFSLUITDATUM

Januari/februari

28 december 2021

6 december 2021

Maart

11 februari 2022

17 januari 2022

* Special Nederland Vogelland

11 februari 2022

4 januari 2022

April: incl. thema gazon

25 maart 2022

28 februari 2022

Mei

22 april 2022

28 maart 2022

* Wandelgids

6 april 2022

7 maart 2022

Juni

27 mei 2022

28 april 2022

* Special Pluktuinen

27 mei 2022

15 april 2022

Juli

24 juni 2022

30 mei 2022

Augustus

22 juli 2022

27 juni 2022

September

26 augustus 2022

1 augustus 2022

* Special Verbouwen

26 augustus 2022

18 juli 2022

Oktober: incl. thema landelijke keukens 23 september 2022

29 augustus 2022

November

21 oktober 2022

26 september 2022

December

25 november 2022

28 oktober 2022

* Special Koekjes

25 november 2022

17 oktober 2022

Januari/februari

30 december 2022

5 december 2022

* Aparte special, A5 formaat 35.000 exemplaren.

Landleven magazine
ADVERTENTIES

In Landleven Magazine bieden wij de volgende advertentiemogelijkheden:

2/1
460 x 285 mm
(+ 5 mm afloop rondom)
€ 13.203,-

1/1
230 x 285 mm
(+ 5 mm
afloop rondom)
€ 7.341,-

1/2
200 x 132 mm
€ 4.449,-

1/2
98 x 268 mm
€ 4.449,-

1/4
98 x 132 mm
€ 2.248,-

Genoemde tarieven zijn excl. BTW. Inserts en bijsluiters: informatie op aanvraag.

1/4
200 x 64 mm
€ 2.248,-

SPECIALE ADRESSEN
Pagina met advertenties kleiner dan een ¼ pagina

1 vlakje
94x28 mm (bxh)

2 vlakjes
94x59 mm (bxh)

1 vlakje
45x59 mm
(bxh)

4 vlakjes
94x125 mm (bxh)

3 vlakjes
94x94 mm (bxh)

2 vlakjes
45x125 mm
(bxh)

4 vlakjes
45x257 mm
(bxh)
3 vlakjes
45x191 mm
(bxh)

3 vlakjes
143x59 (bxh)

4 vlakjes
192x59 mm (bxh)

SPECIALE ADRESSEN TARIEF (P.P.) 1X

TARIEF (P.P.) 3X

1 vlakje

€ 326,-

€ 343,-

Speciale adressen

Overzicht met de mooiste B&B’s in Nederland, per provincie weergegeven
www.bedandbreakfast4all.nl
C. Muilwijk en Zn. BV

2 vlakjes

€ 536,-

€ 511,-

3 vlakjes

€ 717,-

€ 682,-

4 vlakjes

€ 941,-

€ 892,-

Authentieke houtbouw

• authentieke schuren
• buitenverblijven
• dierenverblijven
• hooibergen
• boothuizen
• koven
• priëlen / parasols

C. Muilwijk en Zn. BV
Binnendams 24 a
3373 AD Hardinxveld-Giessendam (ZH)
telefoon 0184-613586
www.cmuilwijkenzn.nl

Speciale adressen

Drie generaties duurzaam, ambachtelijk maatwerk.

DE NIEUWE 4E SERIE.
ZO INNOVATIEF KAN
COMPACT ZIJN.

www.deutz-fahr.com

www.hobbykas.nl

Uitsluitend voor
abonnees van
Landleven: 20%
korting bij uw
eerste bestelling
Chinese groene
thee!

www.chinesegroenethee.nl
code MHWATJ.
Deze code kan eenmalig
worden gebruikt
tot 31-12-19.

Modern, klassiek, victoriaans
Showterrein met 36 kassen
Embregts kassen, Gors 70, Hoeven
Tel. 0165-502506

www.hobbykas.nl
advies
&
ontwerp

oudeboerderijen.nl

Pure luxe
& comfort

Waterbak

Drinkgelegenheid voor vogels

Truien & Vesten en accessoires van
natuurlijke materialen. Zelf breien? Kijk dan op

Winkel:

Dorpsstraat 21, 3881 BA Putten

Luxe landhuizen

Wij verhuren al jaren de mooiste vakantieverblijven op Texel.
Variërend van luxe appartementen met uitzicht op zee tot ruime familievilla’s
in de natuur. Via onze website landhuizentexel.nl bieden wij u fantastische
accomodaties die van alle luxe en comfort zijn voorzien én zijn gesitueerd op
de meest bijzondere plekjes van Texel.
Badweg 32, 1796 AA De Koog • info@landhuizentexel.nl • 0031 (0)222 317 542
Landhuizen Texel is onderdeel van Texelvakanties en verhuurt
kwaliteitsaccomodaties op het Waddeneiland Texel.

:

oop
Te k
verplaatsbare
Chalet 10 x 7 m.

www.hobbykas.nl

(tweede huis)
heeft als
mantelzorgwoning
gediend in Drenthe.
Info :
06 - 23 66 15 76

advies
&
ontwerp
•
•
•
•
•

Standaard hobbykassen
Tuinkassen
Victoriaanse kassen.
Authentieke broeikassen
Kassen op maat naar
eigen idee/schets/foto
• Nieuwe en gebruikte
kassen
• Accessoires
• Deskundig advies
Showterrein met 36 kassen.

oudeboerderijen.nl
» 100% massieve speksteenkachels
» Vraag onze digitale brochure met alle
promotieprijzen

» Bezoek onze showroom
(enkel op afspraak)

» Op alle modellen fabrieksgarantie

Embregts kassen, Hoeven
Tel. 0165 - 50 25 06

www.finse-speksteenkachels.be
tel +32 (0)495 22 3333
Tereik 92, Wuustwezel (B)

www.hobbykas.nl

Slechts 15 minuten
vanaf Breda!

9 t/m 11 AUGUSTUS 2019
Locatie: Havezate Den Alerdinck,
Den Alerdinckweg 1 te Laag Zuthem (nabij Zwolle)
Voor meer informatie: www.denalerdinckzomerfair.nl

Tel. 06-14218778
www.denk-keramiek.nl

Stegeman’s Textiel

voor:

FOLKLORESTOFFEN SLOPENBONT - QUILTSTOFFEN RUIT en STREEPSTOFFENSTOF met DIERENPRINT BLOKTHEEDOEKEN met bijpassende
STOF- ZWARTE PETTEN BOERENKIELEN - 2e hands
STAPHORSTER KLEDING MUTSENKANT - SIERBAND TASBEUGELS en nog veel meer.

Oude Rijksweg 413
7954 GH ROUVEEN
(0522) 29 12 70
www.stegemanstextiel.nl

ADVERTORIAL
Wat is een advertorial?
Advertorials zijn advertentiepagina’s die in hun vorm
en inhoud lijken op redactiepagina’s. Zij hebben een
informatief karakter, waarbij de adverteerder duidelijk
de afzender is.

Tarief
€ 7.341,- excl. BTW incl. opmaak
Het mooie weer komt er weer aan! Tijd om de aandacht te verleggen naar de tuin.
Wat is er lekkerder dan genieten van de eerste lentezon? Voordat het grote genieten
kan beginnen, is het tijd om je tuin onder de loep te nemen. Wij zijn blij met de
introductie van nieuwe afscheidingsschermen: kastanjehouten vlechtschermen.

Download specificaties

Kastanjehouten vlechtschermen zijn, zoals de naam al zegt, gemaakt
van kastanjehout. Kastanjehout is duurzaam en hoef je niet te
behandelen. De schermen hebben daardoor een natuurlijke uitstraling en omdat het hout op den duur vergrijst, gaan de schermen
helemaal op in je tuin. Bijzonder is ook dat je planten tegen de
schermen kunt laten groeien, denk aan een mooie druivenstruik of
een clematis. Met deze vlechtschermen van kastanjehout creëer je
een stukje privacy in je tuin maar behoud je een natuurlijke sfeer.

DIVERSE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Naast het toepassen van vlechtschermen voor een mooie tuin-

De kastanjehouten vlechtschermen hebben
vaste breedtes van 150 cm en zijn verkrijgbaar
in vier verschillende hoogtes: 100, 120, 150 en
180 cm. Deze kastanjehouten vlechtschermen
zijn verkrijgbaar bij Van Vliet Kastanjehout,
bekend van de populaire kastanjehouten
schapenhekjes.

afscheiding, kun je deze vlechtschermen ook gebruiken om bepaalde
hoeken in je tuin af te scheiden. Daarnaast zijn ze handig om te

Speci
Landaal voor
leve
lezers n-

gebruiken in een moestuin, vooral omdat je makkelijk klimmende
groenteplanten zoals tomaten er tegenaan kunt begeleiden. Ook kun
je van deze schermen een kliko-ombouw maken. In een handomdraai werk je je kliko’s op een fraaie manier weg.

Landleven
verloot 14x

t.w.v. € 110,per stuk

Smeltvuur
Outdoor

LEZERSACTIE

CeraLava

Maak kans op een windbestendige Smeltvuur-tuinfakkel waarmee u kaarsen kunt
recyclen. Gemaakt van CeraLava® keramiek. Gevuld met was voor tot 36 branduren.
Duurzame lont van glasvezel, en compleet met deksel.
Het Smeltvuur is een uniek en innovatief product
van de Duitse ﬁrma Denk (sinds 1964). Deze
keramische binnen- en buitenkaarsen worden in
eigen werkplaats handgemaakt en brengen veel
sfeer in uw huiskamer of tuin.
Tevens biedt Smeltvuur u de mogelijkheid uw
kaarsresten te recyclen. Door de lont van glas-

vezel verbrandt deze niet en kunt u steeds weer
bijvullen. Zo ontstaat uit uw oude kaarsresten telkens
weer een nieuw licht! Voor de Smeltvuren zijn ook
nog een aantal handige accessoires beschikbaar
zoals deksels, standaards en verschillende oliën.
Meer informatie kunt u
vinden op www.smeltvuur.nl.

Kans maken?

Ga naar www.landleven.nl/smeltvuur
en laat uw gegevens achter.
Winnaars krijgen bericht en de
namen worden gepubliceerd op
landleven.nl en in onze wekelijkse,
digitale nieuwsbrief. Deelnemen
kan tot 24 september 2019.

COLOFON
www.landleven.nl

Wat is een lezersactie?
Iedere editie verzorgt Landleven een lezersactie. Een actie
waarbij lezers kans maken op het winnen van uw product of dienst.
Per lezersactie zijn er gemiddeld 6.000 inzendingen.

Exposure lezersactie (print en online)
 /4 pagina in het magazine
3
2x banner in de nieuwsbrief, zowel de aankondiging van de actie als
de bekendmaking van de winnaars (148.000 nieuwsbriefabonnees).
De actie staat gedurende de actieperiode op www.landleven.nl
(200.000 unieke bezoekers per maand).

Tarief
€ 2.000,- excl. BTW.
Daarnaast levert u een product of dienst t.w.v. € 1.500,- (winkelwaarde).

Klantenservice

Vraag en aanbod www.landleven.nl/vraagenaanbod

Telefoon Nederland: 088 - 435 08 00, bereikbaar van 9 tot 17 uur
België: 078 - 35 33 13 of ga naar www.abonnementen.be
E-mail klantenservice@landleven.nl
Postadres Postbus 638, 3740 AP Baarn
Website www.landleven.nl/klantenservice
Landleven is een uitgave van Het Mediabedrijf bv
Hoofdredacteur Mario Broekhuis
Redacteuren Klaske Bakker, Liza Bruggeling (internet), Angela
Groenbos, Esther van Middendorp, Elsina Neutel
Eindredactie Henk van den Brink, Christel Labee
Vormgeving VRHL Content en Creatie www.vrhl.nl
E-mail redactie@landleven.nl
Algemeen Directeur Dirk Oeyen
Uitgever Hilde Kerperien
Marketing Patricia de Bruin, Mirjam Hamming, Merel de Jong,
Ivonne van Keulen, Catelijn de Reuver, Margot Verkoulen
(commercieel directeur),
Evenementen Kirsten van Burg, Nadie Bomkamp
Sales Bianca Baas, Tonny Beerten, Danielle Dubbelman, Esther
van Uhm (traffic)
Adverteren www.landleven.nl/adverteren. Tel. 088 - 435 08 20

Druk Roularta Printing
Distributie Nederland Aldipress, Ubiway België
Prijzen en voorwaarden
Een jaarabonnement op Landleven kost € 69,- (automatische
incasso) of € 71,50 (acceptgiro), incl. 9% btw voor 11 edities. Een
jaarabonnement Landleven met specials kost € 82,- (automatische
incasso) of € 84,50,- (acceptgiro), incl. 9% btw voor 11 edities en
3 specials. Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementsprijzen
België en overig buitenland op aanvraag. Opgave via de website
www.landleven.nl/abonneren, antwoordkaarten of klantenservice
tel. 088 - 435 08 00. Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en zijn tot wederopzegging. Opzeggen telefonisch
via 088 - 435 08 00, uiterlijk 30 dagen voor vervaldatum.
Cadeau-abonnement
Een cadeau-abonnement eindigt automatisch. Op één adres kan
slechts één keer een cadeau-abonnement tegen gereduceerd
tarief gegeven worden. Bij verlenging van een cadeau-abonnement
geldt de normale abonnementsprijs.

Het Mediabedrijf bv, uitgever van Landleven neemt uw gegevens, zoals naam, adres,
e-mail, geboortedatum en telefoonnummer op in een gegevensbestand waarbij het voldoet
aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw gegevens worden gebruikt voor
de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante
informatie en/of speciale aanbiedingen. Verder kunnen uw gegevens worden geanalyseerd
om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.
Uw adresgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere
bedrijven voor het toezenden van informatie en/of aanbiedingen. U kunt bij het opgeven van
uw gegevens bezwaar maken tegen beschikbaarstelling van uw gegevens aan derden. Ook
kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen.
Stuurt u hiertoe een kaartje aan Klantenservice Landleven, Postbus 638, 3740 AP Baarn.

Speciaal voor
Landlevendlevenlezers
zers

Levering van tijdschriften en artikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden abonnementen en artikelen. U kunt deze vinden op www.hetmediabedrijf.nl/privacy. U kunt de
voorwaarden ook schriftelijk opvragen via de klantenservice. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste geweten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze
instaan voor juistheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg
is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
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LANDLEVEN
VERLOOT

10x

een complete
tuingereedschapsset
VAN TALEN TOOLS
T.W.V. € 150,-

Met tuingereedschap van Talen Tools is het prettig klussen in de tuin. Het is gebruiksvriendelijk en stevig, geschikt voor veelvuldig gebruik. Bij Landleven kunt u een set
winnen, bestaande uit een gieter, takkenschaar, X-bezem, schop (bats), schoffel en
onkruidborstel. De oersterke takkenschaar is gemaakt van gesmeed staal,
dat sterker is dan het staal waarvan de meeste takkenscharen zijn gemaakt.
Talen Tools is producent en leverancier van gereedschappen voor boeren en
tuinliefhebbers en heeft een bijzonder uitgebreid assortiment.

KANS MAKEN?
Ga naar www.landleven.nl/tuingereedschap en laat uw gegevens achter.
Winnaars krijgen bericht en de namen worden gepubliceerd op Landleven.nl
en in onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief. Meedoen kan tot 24 april 2018.

COLOFON
www.landleven.nl
Klantenservice

Telefoon Nederland: 0900 - 244 62 44 (€0,45 per gesprek),
Bereikbaar van 9 tot 17 uur
België: 078 - 35 33 13 of ga naar www.abonnementen.be
E-mail klantenservice@landleven.nl
Postadres Postbus 638, 3740 AP Baarn
Website www.landleven.nl/klantenservice

Vraag en aanbod www.landleven.nl/vraagenaanbod

Landleven is een uitgave van Het Mediabedrijf bv

Prijzen en voorwaarden
Een jaarabonnement op Landleven kost € 67,50 (incl. 6% btw)
voor 11 edities. Een jaarabonnement Landleven plus kost € 82,50
(incl. 6% btw) voor 11 edities en 3 specials. Bij betaling via
acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.
Abonnementsprijzen België en overig buitenland op aanvraag.
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave
via de website www.landleven.nl/abonneren, antwoordkaarten
of klantenservice 035 - 692 52 10. Abonnementen zijn tot wederopzegging. Beëindiging van abonnementen uiterlijk 30 dagen voor
vervaldatum.

Hoofdredacteur Mario Broekhuis
Redacteuren Klaske Bakker, Angela Groenbos, Esther van
Middendorp, Liza Bruggeling (internet), Nadie Bomkamp (stagiaire)
Eindredactie Henk van den Brink, Christel Labee
Vormgeving VRHL Content en Creatie, Alphen aan den Rijn,
www.vrhl.nl
E-mail redactie@landleven.nl
Algemeen Directeur Dirk Oeyen
Uitgever Hilde Kerperien
Marketing Martijn Lensink (marketing manager), Merel de Jong,
Jelle Scheuter (stagiair)
Sales Tonny Beerten, Danielle Dubbelman, Bart Lukassen
Adverteren www.landleven.nl/adverteren. Tel. 088 - 435 08 20

Druk Roularta Printing
Distributie Nederland Aldipress
Ubiway België

Cadeau-abonnement
Een cadeau-abonnement eindigt automatisch. Op één adres kan
slechts één keer een cadeau-abonnement tegen gereduceerd
tarief gegeven worden. Bij verlenging van een cadeau-abonnement
geldt de normale abonnementsprijs (prijswijzigingen voorbehouden).

Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het
toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door
Het Mediabedrijf bv en speciaal geselecteerde bedrijven.
Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u een briefje sturen naar:
Klantenservice Landleven, Postbus 638, 3740 AP Baarn.

Levering van tijdschriften en artikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden abonnementen en artikelen. U kunt deze vinden op www.landleven.nl/leveringsvoorwaarden. U kunt
de voorwaarden ook schriftelijk opvragen via de klantenservice. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste geweten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze
instaan voor juistheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg
is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
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Unieke
bezoekers:

Landleven online

200.000

DISPLAY

Landleven biedt verschillende online advertentiemogelijkheden.

Nieuwsbriefabonnees:

148.000

300 x 250

Openingsrate
nieuwsbrief:
970 x 250

Display advertising op Landleven.nl

FORMAAT		CPM		
300 x 600

300 x 250

€ 15,- CPM

300 x 600

€ 25,- CPM

970 x 250

€ 25,- CPM

ADVERTEREN IN LANDLEVEN NIEUWSBRIEF
Een advertentie in onze nieuwsbrief bestaat uit een titel en
tekst van maximaal 170 tekens, een foto en doorlink naar
uw website. Deze uiting heeft dezelfde opmaak als de
redactionele blokken, alleen komt boven de positie ‘advertentie’ te staan.

Tarief:
€ 1.500,- excl. BTW.

Online winactie tarief:
€ 595,- excl. BTW + € 250,- aan producten
1 x aankondiging winactie op nieuwsbrief en 2 weken na
dato bekendmaking winnaars.

Voorbeeld nieuwsbrief
Download aanleverspecificaties

39%

LANDLEVEN THEMANIEUWSBRIEF
Exclusieve nieuwsbrief met drie redactionele items en drie advertenties.
Thema wordt i.s.m. u en de redactie bepaald. Op basis van de door u
aangeleverde commerciële content kiezen wij bijpassende content.
 r staan 3 redactionele artikelen in de nieuwsbrief, deze linken naar
E
de artikelen op de site van Landleven.
Er staan 3 commerciële items in de nieuwsbrief.
Banner onderin de themanieuwsbrief.
Banner op contentpagina Landleven,
gedurende 2 weken.
Advertorial in redactionele content, gedurende 2 weken.
De themanieuwsbrief wordt verstuurd op de 1e maandag van de maand.

Heeft u een voorkeur voor een andere datum informeer bij ons
naar de mogelijkheden.

Tarief
€ 5.500,- excl. BTW.

Voorbeeld themanieuwsbrief
D ownload aanleverspecificaties
Themanieuwsbrief
Voorbeeld advertorial

LANDLEVEN BUITENKANS!
kans!

Buiten

Ladype
l
Ca

voor

zen
ar
a

Nort
h

INSPIRATIE VOOR BUITENWONEN
& BUITENLEVEN

€ 99,95

Travelin schoenen en laarzen al jaren een begrip in Europa.
Dik leer, waterdicht en met wollen voering voor jaren wandelplezier.

Speciale aanbieding
North Cape Lady-laarzen
nu van € 229,95 voor

€ 99,95
BESTEL nu

Je ontvangt deze aanbieding omdat je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van Landleven.
Als je in de toekomst geen aanbiedingen meer wilt ontvangen van partners van Landleven, klik hier.

In deze nieuwsbrief kunt u een exclusieve aanbieding doen aan alle
nieuwsbriefabonnees. De nieuwsbrief wordt opgemaakt volgens een vast
stramien maar in de huisstijl / look & feel van de adverteerder.
De nieuwsbrief wordt verstuurd op de 2e maandag van de maand. Heeft u
een voorkeur voor een andere datum, informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Tarief
€ 5.500,- excl. BTW

Voorbeeld Buitenkans
Download aanleverspecificaties Buitenkans!

Landleven evenementen
LANDLEVEN WINTER

Landleven Winter vindt in 2022 – onder voorbehoud – plaats van
9 t/m 11 december in het Nederlandse Openluchtmuseum in
Arnhem. Tijdens dit evenement komt het merk Landleven o.a.
tot leven tijdens de Landleven Wintermarkt. Deze markt wordt
gehouden in een prachtige ambiance, midden tussen de
authentieke boerderijen van het museum. Naast vele bij Landleven
passende stands en producten kunnen bezoekers genieten van
proeverijen, demonstraties, workshops en uiteraard ontbreekt
de winterse kost niet.

CIJFERS LANDLEVEN WINTER 2019

TARIEVEN (EXCL. BTW.)

19.000 bezoekers

Pagodetent 6 x 6 m:

€ 1.550,-

Beoordeling bezoekers: 7,6

Pagodetent 5 x 5 m:

€ 1.275,-

Beoordeling standhouders: 8,5

Pagodetent 4 x 4 m:

€ 975,-

Marktkraam binnen 3 m:

€ 475,-

Marktkraam buiten 4 m, met luifel:
Grondplaats (min. afname 6 m -3*2 m):
2

Contact
Tonny Beerten

T: 06 -10 55 54 97 | E: t.beerten@landleven.nl

Danielle Dubbelman

T: 06- 10 28 01 20 | E: d.dubbelman@landleven.nl

Prijzen zijn excl. BTW

Aanmelden Landleven Winter

€ 475,€ 55,- per m2

