
  

 

 

 

        

        

Duitsland:    uitgaven in: 2016 

ReiseMobil International + Camping,Cars & Caravans 
        

Taal:  Duits      

Verschijnt:  12 x per jaar maandelijks 

Drukoplage 
 52.000  Camping, Cars & Caravans  

 109.333  ReiseMobil International  

Bladspiegel:  br x h in mm 210 x 280    

Opmaak  GRATIS door zorg van DoldeMedien, alsmede de correcte vertaling 

Sluitdatum:  3-4 weken voor verschijnen   

Annuleringstermijn: 15 dagen na ontvangen opdracht doch voor sluitdatum 

Alg. voorwaarden: 
 

Onze bij de KvK gedeponeerde Alg. Voorwaarden voor acceptatie                                                                               
en afhandeling van advertentieopdrachten zijn van toepassing 

        

 
"Willkommen im Campingurlaub" 
Uw camping In de rubrieken van de magazines 

ReiseMobil International en Camping,Cars & Caravans  
        

ÉÉN tarief voor uw advertentie in TWEE magazines oplage 140.350 ex 

 

 
 

        

        

        

▲ Alle prijzen gelden excl. BTW/TVA en advertenties onder digitale vorm aan te leveren 

▲ BTW/TVA  Nederland "Hoog Tarief", Landen binnen EU "BTW/TVA verlegt". 

▲ Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen e/o vergissingen 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Duitsland:    uitgaven in: 2016 

ReiseMobil International  
        

Taal:  Duits      

Verschijnt:  12 x per jaar 2e vrijdag van de maand 
Drukoplage  109.333      

Bladspiegel:  br x h in mm 210 x 280    

Aflopend: 
 

5 mm afsnede rondom. Foto’s, logo’s en tekst ons advies links                                 
en rechts 8 mm i.p.v. 5 mm binnen het formaat 

Sluitdatum:  3-4 weken voor verschijnen   

Annuleringstermijn: 15 dagen na ontvangen opdracht doch voor sluitdatum 

Alg. voorwaarden: 
 

Onze bij de KvK gedeponeerde Alg. Voorwaarden voor acceptatie                                                                               
en afhandeling van advertentieopdrachten zijn van toepassing 

        

Grootte advertentie zetspiegel  aflopend full colour zwart-wit steunkleur 

  b x h in mm's          

2/1 pagina  395 x 252  420 x 280 
 €  
12.000,00   €    7.500,00   €    9.000,00  

1/1 pagina  184 x 252  210 x 280  €    6.000,00   €    3.750,00   €    4.500,00  

3/4 pagina  137 x 252  150 x 280 
 €    4.500,00   €    2.815,00   €    3.375,00  

3/4 pagina  184 x 184  210 x 203 

1/2 pagina  090 x 252  103 x 280 
 €    3.000,00   €    1.875,00   €    2.250,00  

1/2 pagina  184 x 124  210 x 140 

1/4 pagina  043 x 252  055 x 280 

 €    1.500,00   €       940,00   €    1.125,00  1/4 pagina  090 x 124   

1/4 pagina  184 x 060   

1/8 pagina  043 x 124   

 €       750,00   €       470,00   €       565,00  1/8 pagina  090 x 060   

1/8 pagina  184 x 030   

        

        

Speciaal voor campings de rubriek "Willkommen im Campingurlaub" 

Zie de advertentietarieven op het tariefblad Willkommen in Campingurlaub 

(bijv. foto of logo en 4 regels tekst € 67,60)  ÉÉN tarief voor TWEE magazines 

Uw advertentie wordt geplaatst in Camping, Cars en Caravans (CC&C) en in ReiseMobil 
International (RMI). Een gezamenlijke oplage van >161.000 ex 

        

        

▲ Alle prijzen gelden excl. BTW/TVA en advertenties onder digitale vorm aan te leveren 

▲ BTW/TVA  Nederland "Hoog Tarief", Landen binnen EU "BTW/TVA verlegt". 

▲ Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen e/o vergissingen 

 


