
 
 

 
 
 
 

AANVRAAG  ADVERTENTIE AVS MAGAZINE 
EN/OF WEBSITE HOOFDPAGINA LINK-BUTTON 

 

Hieronder treft u onze tarieven voor advertenties op en in onze media. 
Het AVS magazine is een glossy kleurenblad geheel gericht op de liefhebber, gebruiker en fokker van het 

Arabisch Volbloedpaard en heeft een oplage van ruim 2000 stuks per jaar, verdeeld over 4 edities.  
 

Mocht u interesse hebben om te adverteren, dan kunt u contact opnemen met het stamboekkantoor. 
De deadline voor een bepaalde editie is uiterlijk 4 weken voor de verschijningsdatum.   

 

Het plaatsen van een hele-, halve- of een kwartpagina advertentie in full color levert ook een roulerende 

linkbutton op de AVS website voor vaste periode.  

 
Daarnaast kunt u ook link-buttons plaatsen per maand- of per jaar.  

 
Tenslotte biedt het AVS ook de mogelijkheid om een kleine tekstadvertentie met foto, eenmalig te 

plaatsen in het eerstvolgende AVS Magazine en voor een heel jaar op de AVS website. 
 

Advertentie tarieven: 

 

Full color advertenties i.c.m. een 95 x95 pixels roulerende button op de AVS website 

1 pagina fullcolor geeft gratis:  1 gelinkte roulerende button voor 6 maanden € 250,-  

½  pagina fullcolor geeft gratis:  1 gelinkte roulerende button voor 3 maanden € 150,-  

¼ pagina fullcolor geeft gratis 1 gelinkte roulerende button voor 1 maand € 100,-  

 
Losse Maand- en Jaarbuttons:  95 x 95 pixels roulerend op de AVS website  

Prijs per maand € 25,- 

Prijs per jaar (€ 100, resp. € 50,- korting t.o.v. het maandtarief) € 250,- 

 
Kleine tekst-advertentie  rubriek “aangeboden” of “te koop”  

Prijs per advertentie van maximaal 160 karakters met foto. In het eerst volgende 

AVS Magazine en op de AVS website voor één jaar. Klik HIER voor een invulformulier 
€ 17,50  

 
Meesturen van eigengedrukte Flyers met het AVS magazine: 

Maximale (uitgevouwen) afmetingen A4.  Zelf aanleveren bij onze uitgever  
€ 500,-  

Kosten per (uitgevouwen) A4 (minimumprijs) Dubbelzijdig geprint is toegestaan 
 

 Voor advertenties en website verzoeken graag contact opnemen met het stamboekkantoor via  info@avsweb.nl 
 Deadline is 4 weken voor de vermelde verschijningsdatum. Alle tarieven zijn ex BTW 
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