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Het Tijdschrift voor Infectieziekten (TvI) is een praktijkgericht en informatief vaktijdschrift voor internisten, arts-microbiologen, intensivisten, 

dermatologen, gynaecologen, kinderartsen, neurologen, GGD-artsen, artsepidemiologen, tropenartsen, geriaters, longartsen, reumato-

logen en diegenen in opleiding hiervoor. Het doel van het tijdschrift is de lezer via op de dagelijkse praktijk gerichte overzichtsartikelen 

ondersteuning te geven op diens medisch vakgebied. Dankzij het Tijdschrift voor Infectieziekten is men snel en op goed toegankelijke 

wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten en aanverwante medische grensgebieden. 

ALGEMENE INFORMATIE

Tijdschrift voor Infectieziekten

HET PRAKTIJKGERICHTE NA- EN BIJSCHOLINGSPLATFORM VOOR ALLE SPECIALISTEN WERKZAAM IN 
INFECTIOLOGIE EN MEDISCHE MICROBIOLOGIE
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VERSPREIDING

Internisten, artsen-microbiologen, intensivisten, dermatologen, gynaecologen, kinderartsen, neurologen, GGD-artsen, artsen-epidemiologen, 
tropenartsen, geriaters, longartsen, reumatologen en aios binnen de infectieziekten in Nederland.

OPLAGE

GEMIDDELDE AANTALLEN PER VERSCHIJNING (via controlled circulation) TOTAAL

Vaste verspreiding naar doelgroep en abonnementen 1.750

BIJSLUITERTEKSTEN

PLAATSINGSKOSTEN ZW/W BIJSLUITERTEKSTEN (excl. BTW)

Prijs per plaatsing 1/4 of 1/2 pagina A4 € 150,00
  1/1 pagina A4 € 300,00

KOSTEN BIJ ANNULERING

- Tot sluitingsdatum: 50% van afspraak
- Op of na sluitingsdatum: 100% van afspraak
NB Kaften kunnen alleen voor een hele jaargang worden geboekt. Annuleringen van kaften tijdens het jaar is niet mogelijk, of alleen bij betaling  
van 100% van de afgesproken plaatsingen.
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INLEGGERS & MEEHECHTERS 

-  Losse inlegger in binnenwerk op willekeurige positie  
of achter tijdschrift in sealing

-  Meehechter meegeniet in de rug van het binnenwerk  
in het hart

TARIEVEN (prijs per deelname) EN KORTINGEN

Inlegger 1/1 € 3.150,00
Inlegger 2/1 gevouwen tot 1/1 € 4.150,00
Meehechter 2/1 gevouwen tot 1/1 € 4.850,00

Banderol (excl. handling- en portikosten)                    € 5.450,00

Korting bij 5-8x deelnemen 5%
Korting bij 9-16x deelnemen 10%

HANDLINGS- EN PORTIKOSTEN  
(afhankelijk van gewicht, grootte en oplage)

Bij formaat 1/1: 
€ 0,20 per stuk bij gewicht ≤ 40 gram
Bij formaat 2/1 gevouwen tot 1/1: 
€ 0,23 per stuk bij gewicht > 40 gram
NB Handlings- en portikosten bij grotere formaten of bij zwaarder gewicht dan 

vermeld, zijn op aanvraag. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

ADVERTENTIETARIEVEN

ADVERTENTIE PRIJS

1/1 pagina full colour

1/1 pagina full colour tegenover Voorwoord

1/1 pagina full colour tegenover 1e artikel

2/1 pagina full colour

2/1 pagina full colour in het hart

1/1 pagina advertorial  

(excl. schrijverskosten en DTP) 

2/1 pagina advertorial  

(excl. schrijverskosten en DTP)

Cover 2

Cover 3

Cover 4

(extra)(Sur)cover (A5) vastgeniet

(excl. handling- en portikosten)

€ 3.100,00

€ 3.275,00

€ 3.275,00

€ 4.425,00

€ 5.125,00

€ 3.900,00

€ 5.520,00

€ 3.950,00

€ 3.750,00

€ 3.950,00

 € 7.850,00

Korting bij 5-8x adverteren

Korting bij 9-12x adverteren

Korting bij 13-16x adverteren

5%

7,5%

10%

* Ariez behoudt zich het recht om bij verdere kostenstijgingen in 2023, halverwege het jaar de prijzen aan te passen.
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UITGAVESCHEMA 2023

UITGAVE VERSCHIJNINGS-
DATUM

DEADLINE ADVER-
TENTIEMATERIALEN

No. 1

No. 2

CROI '23 - 
special HIV 
Actueel (19-
22 febr. '23)

No. 3

No. 4

EACS (18-21 
okt. '23)
special  
Infectieziekten 
Actueel
(multi indicatie)

03-03-2023

26-05-2023

09-06-2023

08-09-2023

03-11-2023

15-12-2023

20-01-2023

14-04-2023

28-04-2023

28-07-2023

22-09-2023

03-11-2023

AANLEVERINSTRUCTIES

-  Full colour Certified PDF met afloop van minimaal 5 mm, 
pagina centreren in de ‘bounding box'

- Aanleveren via e-mail (max. 4 Mb): traffic@ariez.nl
NB Indien u afwijkt van deze specificaties kunnen wij uw bestanden niet of alleen 
tegen meerkosten verwerken.

SPECIFICATIES

ADVERTENTIES (formaten in mm, breedte x hoogte)

1/1 A4 pagina

2/1 A4 pagina

210 x 297 Bladspiegel
170 x 245 Zetspiegel
420 x 297  Bladspiegel
380 x 245  Zetspiegel

BIJSLUITERTEKSTEN (formaten in mm, b x h)

1/4 A4 pagina
1/2 A4 pagina

90 x 132
190 x 132

INLEGGERS & MEEHECHTERS (formaten in mm, b x h)

Gewicht
Inlegger 1/1
Inlegger 2/1
Meehechter 2/1

Proef

Oplage
Afleverdatum 
Afleveradres

Maximaal 40 gram 
200 x 287
400 x 287 (gevouwen tot 1/1) 
420 x 297 (gevouwen tot 1/1), let op:
indien gedrukt aangeleverd, rondom  

10 mm extra afloop (plano 440 x 317) 
Ter beoordeling dient 1 exemplaar vóóraf 
aan ons te worden toegezonden
Benodigde oplage +200
Uiterlijk 3 weken voor verschijningsdatum
In onderling overleg


