
Buren Magazine Mediakaart 2021 

 
In het kort 
Buren Magazine biedt voor de ondernemer uit de regio een unieke 
mogelijkheid om onder de aandacht te komen van alle bewoners 
van de gemeente Buren. Het fullcolour magazine wordt 4 keer per 
jaar uitgegeven door de gemeente Buren om haar inwoners te 
informeren over actuele zaken in de gemeente. 

Een oplage van 12.500 gedrukte exemplaren bij alle huishoudens en 
bedrijven in de gemeente Buren. 
Tevens verschijnt het blad in een digitale editie op de site 
www.buren.nl 

 

Oplage 

Print 12.500 exemplaren 

Digitaal per editie ca. 675 maal gelezen 

Totale oplage 13.175  

 
Verspreidingsgegevens 
Huis-aan-huis in de gemeente Buren: Asch, Beusichem, Buren, Eck 
en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, 
Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond. 

 

Buren Magazine verschijnt 4 maal per jaar op een donderdag. 

 

Technische gegevens    
Drukprocédé: offset     
Papiersoort: 100 grams hv gesat. mc  
Raster 300 p/inch    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.buren.nl/


Buren Magazine  
 
 
 
ADVERTENTIEFORMATEN EN -PRIJZEN  
                      b x h in mm                         prijs 

1/1 pag. fc Bladspiegel 210 x 265 plus 3 mm afloop € 855,-    
Zetspiegel 180 x 235   

1/2 pag. fc          180 x 115    €  485,-          
1/4 pag. fc     87,5 x 115    €  285,-              
1/8 pag. fc         87,5 x 55    €  160,-      
         
 

 
Aanvullende tarieven  
Tarieven voor bijsluiters of meehechters op aanvraag. 
Plaatsingswens + 25% 
Prijzen exclusief BTW. 
 
(alle tarieven zijn in euro’s excl. Btw en per plaatsing) 

 
VERSCHIJNINGSDATA 2021 
nr.  Verschijningsdata  
1.  3 maart 2021 
2. 9 juni 2021   
3. 8 september 2021   
4. 24 november 2021

   

 

Aanleverdatum: vier weken voor de 
verschijningsdatum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AANLEVEREN MATERIAAL 
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 300 dpi.  
(of Adobe InDesign, EPS of TIFF). Let u er bij kleurenadvertenties 
op, dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog 
steunkleuren toevoegt. Alleen CMYK-kleuren. Prijzen zijn exclusief 
BTW. 
 
Kosten veroorzaakt door levering van niet gereed 
advertentiemateriaal worden doorberekend. Virtùmedia is  niet 
verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverd materiaal of claims 
van derden inzake het aangeleverde materiaal. 
 

Aanleveren bij traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel en 
editienummer) 
 

CONTACT 
Advertentieverkoop Buren Magazine 
Paul Revier 
T +31 (0)30- 2027426 
E previer@virtumedia.nl 
 
Virtùmedia, Postbus 595, 3700 AN Zeist 
www.virtumedia.nl 
 
 
 
 
Buren Magazine wordt uitgegeven door 
Gemeente Buren (in samenwerking met Virtùmedia B.V.) 
De Wetering 1, 4021 VZ Maurik 
T.: 14 0344, E-mail: gemeente@buren.nl, www.buren.nl 

 
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing. 
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden 
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