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VVM 
De VVM, hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet zich in voor 
de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent. 
Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen 
stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale 
contacten. 

De leden hebben een zeer uiteenlopende achtergrond van ingenieurs, chemici en 
natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers, planologen en 
verkeerskundigen tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Zij zijn 
werkzaam in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke 
organisaties. Juist die variatie aan disciplines maakt de VVM tot een wervend en 
inspirerend platform. 

BLADFORMULE MILIEU 
Tijdschrift Milieu steekt gericht in op koersaanpassingen in het milieubeleid en 
volgt relevante ontwikkelingen in zowel de uitvoeringspraktijk als de wereld van 
de wetenschap op de voet. Naast artikelen gebeurt dit via prikkelende columns 
en interviews. Vast onderdeel vormt het semi-wetenschappelijke Dossier-katern, 
met gereviewde artikelen. 
 
BEREIK 
Tijdschrift Milieu verschijnt in een oplage van 2.500 exemplaren. Verspreid onder 
leden en tijdens bijeenkomsten van de VVM. 
 
DIGITAAL 
De website van VVM, www.vvm.info heeft ruim 6.000 bezoekers per maand. De 
nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar 8.000 abonnees. 
  

 
 
 
 
 



Tijdschrift Milieu 

 

Titel : Tijdschrift Milieu 
Ondertitel : Tijdschrift van het netwerk van milieuprofessionals 
Uitgave van : VVM 
Verschijningsfrequentie : 6 x per jaar  
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Drukprocédé  : offset   
Papiersoort  : 135 grms hv mc  
Bladspiegel  :  210 x 297 mm   
Zetspiegel  :  180 x 270 mm  

 
ADVERTENTIEFORMATEN EN -PRIJZEN (b x h in mm) 
1/1 pagina 210  x 297 + 5 mm afloop  € 1.095,- 
1/1 pagina advertorial   € 1.395,- 
1/1 pagina Close-up   € 1.795,-    
1/2 pagina 88 x 270    €     795,- 

180 x 133 
1/4 pagina  88 x 133    €     425,- 

 
Voorkeursplaatsing  +25% 
Backcover   +50% 

 
Tarieven voor bijsluiters of meehechters op aanvraag. 
Prijzen exclusief BTW. 

 
VERSCHIJNINGSDATA 
nr  verschijningsdatum aanleverdatum 
1.  03-03-2023  03-02-2023 
2.  31-03-2023  03-03-2023 
3. 02-06-2023  05-05-2023 
4. 20-10-2023  22-09-2023 
5. 17-11-2023  20-10-2023 
6. 15-12-2023  17-11-2023 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ONLINE ADVERTEREN (www.vvm.info, 6.000 bezoekers per maand) 
Banner  272 x 70 pixels €  100,- per maand  Max 40 KB, JPEG of GIF 

 
VACATURES 

Vermelding op de vacaturepagina met tekst tussen de 100 en 300 woorden, logo en url. 
Uw vacature plaatsen we altijd door via onze social media-kanalen (t.w.v. € 50,- per keer). 
 
Prijs* € 450,- 

 
E-MAILNIEUWSBRIEF (8.000 abonnees, 12 x per jaar) 
Banner   120 x 60 pixels   € 150,- per plaatsing 
Advertorial  500 tekens incl spaties  € 250,- per plaatsing 
 
AANLEVEREN MATERIAAL 
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 300 dpi (of als Adobe InDesign, 
EPS of TIFF.) Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties 
(minimaal 300 dpi) Let u er op dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog 
steunkleuren toevoegt. Als  Virtùmedia het materiaal niet volgens de voorwaarden 
ontvangt, kunnen er kosten doorberekend worden voor de te maken 
aanpassingen. 
Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar 
traffic@virtumedia.nl.  

 
 
CONTACT 
Marieke van Lagen, Virtùmedia    
T. 0031 (0)30-693 31 92    
E. mvanlagen@virtumedia.nl 
    
 
  
  
De advertentieverkoop voor Tijdschrift Milieu wordt in samenspraak met de 

VVM door Uitgeverij Virtùmedia uitgevoerd. Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde 
van toepassing. https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden 
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Partnerships 
Tijdschrift Milieu is niet alleen een prachtig tijdschrift en platform, maar stelt zich 
ook ten doel om net als de vereniging zoveel mogelijk mensen binnen het 
vakgebied te bereiken en informeren over relevante ontwikkelingen en 
innovaties. Kennisdelen is, zo vinden wij, van groot belang. 
 
Als partner van Tijdschrift Milieu draag je daar aan bij en genereer je tevens volop 
aandacht voor je eigen activiteiten binnen een relevante doelgroep. Je krijgt 
advertenties, zowel in ons prachtige magazine als op de website. En we ruimen 
volop redactionele aandacht in voor artikelen over jouw bedrijf en/of jouw 
product.  
 

 
Partnership Goud  
6 pagina’s voor € 5.250,- bestaande uit: 
• 3 redactionele pagina’s 

• 3 x 1/1 pagina advertenties [waarvan de mogelijkheid  tot 1/1 pagina advertentie in 

de VVM  jaarlijkse Congresbundel] 

• 8 maanden Banner (272 x 70 pixels) op VVM.info (in carrousel)  

• 3 x een advertorial in de nieuwsbrief 

• 6 x een banner in de e-mail nieuwsbrief  

 
Partnership Zilver  
4 pagina’s voor € 4.250,- bestaande uit:  
• 2 redactionele pagina’s  

• 2 x 1/1 pagina advertenties [waarvan de mogelijkheid  tot 1/1 pagina advertentie in 

de VVM  jaarlijkse Congresbundel] 

• 6 maanden Banner (272 x 70 pixels) op VVM.info (in carrousel)  

• 2 x een advertorial in de nieuwsbrief  

• 4 x banner in de e-mail-nieuwsbrief  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partnership Brons 
3 pagina’s voor € 2.850,- bestaande uit:  
• 2 redactionele pagina’s 

• 1/1 pagina advertenties 
• 3 maanden Banner (272 x 70 pixels) op VVM.info (in carrousel)  

• 3 x een banner in de e-mail-nieuwsbrief  

 
 
REDACTIONELE PAGINA'S 
De inhoud en planning van de redactionele pagina's gebeurt in samenspraak met 
de (hoofd)redactie en alle pagina's horende bij het pakket kunnen in een keer 
geplaatst worden of verspreid over het jaar ingepland worden. Dat geldt ook voor 
de advertentiepagina's.  
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.  
 

 

 

CONTACT 
Marieke van Lagen, Virtùmedia    
T. 0031 (0)30-693 31 92    
E. mvanlagen@virtumedia.nl 
   
  
 

 

 

 

 

https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

