
 

BIJENHOUDEN  

IMKERNIEUWS 

BIJENHOUDERS.NL 
 

Bijenhouden is het ledenblad van de NBV. Het verschijnt periodiek zes keer 
per jaar, aan het begin van de even maanden. Omvang minimaal 40 
pagina's. Bijenhouden verschijnt in een oplage van 10.000 
exemplaren. Het blad wordt niet alleen naar de ruim 8.000 leden en 
imkers gezonden, maar ook naar belangstellenden uit de vakwereld, aan 
de pers en aan liefhebbers. De website www.bijenhouders.nl heeft in het 
seizoen 35.000 unieke bezoekers per maand. De e-mailnieuwsbrief 
Imkernieuws van de NBV heeft een oplage van 12.000 abonnees en 
verschijnt 11x per jaar.  
 
Lezersprofiel 
De imkerij is vooral een hobbymatige bezigheid. Slechts enkele tientallen 
genereren geheel of gedeeltelijk inkomen met het houden van bijen. De 
imkerij is een pluriform gezelschap. Imkers kom je in alle lagen van de 
bevolking tegen, zijn van alle gezindten. Je treft ze aan in de steden en op 
het platteland. 

Het aantal imkers neemt toe. Na jaren van verminderde interesse voor het 
houden van bijen is er - sinds breed bekend werd dat het slecht gaat met 
honingbijen - hernieuwde aandacht en is er veel vraag naar het volgen van 
de beginnerscursus.  

Algemeen kun je stellen dat imkers oog hebben voor de natuur, daarmee 
begaan zijn en er graag in vertoeven. 
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Bijenhouden- Imkernieuws-Bijenhouders.nl 
 

Magazine Bijenhouden 

Oplage: 10.000 exemplaren, frequentie: 6x per jaar 
 

Advertentietarieven en formaten 
Bijenhouden biedt ondernemers/bedrijven de mogelijkheid te adverteren. Voor 
doorlopend herplaatsen van dezelfde advertentie bieden we een aantrekkelijke 
korting. 
 
Formaat  b x h in mm   prijs   
1/1 pag.   210 x 297 mm  € 800,-    

1/2 pag. liggend 190 x 136 mm  € 450,-    

1/4 pag.  staand  92.5 x 136 mm  € 250,-   

 

Losse bijsluiter     € 800,- + € 250,- technische kosten 

Achterpagina met extra toeslag   € 1.000,- voor 1x plaatsen 

Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw. 

 ** Staffelkorting van 10% vanaf 3 plaatsingen! ** 

 

 

Verschijnings- en aanleverdata 
nr.  verschijningsdatum  sluitingsdatum 
  
1. 01-02-2023                    12-12-2022  
2. 01-04-2023                 13-02-2023 
3.  01-06-2023                       10-04-2023  
4.  01-08-2023                      12-06-2023 
5. 01-10-2023                       14-08-2023 
6. 01-12-2023                      16-10-2023 

 

 

 

 

 

 

  

Website www.bijenhouders.nl 
Varieert van 35.000 bezoekers per maand in het actieve 
bijenseizoen, tot 18.000 daarbuiten. 
Banner op de homepage (formaat 345 x 233 pixels) 
Prijs € 250,- per maand 
 
 
E-mailnieuwsbrief Imkernieuws 
Oplage: 12.000 abonnees, verschijnt 11x per jaar.  
Banner (formaat 560 x 100 pixels)    
of tekstitem (35 woorden, rechtenvrije liggende afbeelding 
440x320 pixels) Prijs per item € 250,- 
 
Plaatsingsvoorwaarden en aanleverspecificaties 
* Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. 
* Voor het magazine: digitaal advertentiemateriaal aanleveren als Certified PDF 
300 dpi of JPEG (300 dpi). Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-
kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. Alleen CMYK-
kleuren aanleveren!  
* Voor de e-mailnieuwsbrief en website: Aanleveren banner als JPEG, PNG of GIF, 
max 30 kb met url. 
* Al het materiaal aanleveren bij: traffic@virtumedia.nl (ovv titel en editie)  

Contact:  
Klaartje Grol  
t. 030-3072248, E. kgrol@virtumedia.nl 
 
Uitgeverij Virtùmedia verzorgt in opdracht van de NBV de acquisitie voor Bijenhouden.  
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.  

http://www.bijenhouden.nl/
mailto:kgrol@virtumedia.nl
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

