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Uitgegeven door: Vereniging van Geestelijke Verzorgers in  
Zorginstellingen (VGVZ) (www.vgvz.nl) 

Verschijningsfrequentie: 4 per jaar 
Omvang: 64 pagina’s 
Oplage: 1.400 exemplaren 
Advertentieacquisitie: N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 

Harm Jan Wieringa 
Groen van Prinstererlaan 16 
3771 CD  Barneveld 
0342-424404/ 06-53540544 
info@nawplus.nl 
www.nawplus.nl 

Bladspiegel: 170 x 240 mm, staand 
Zetspiegel: 140 x 200 mm 
Bedrukking: Full colour 
Aan te leveren materiaal: Hoge resolutie-PDF-document 

naar info@nawplus.nl 

Tarieven/mogelijkheden 
1/1 pagina (140 x 200 mm): € 550,- 
1/2 pagina  liggend (140 x 95 mm): € 300,- 
1/2 pagina staand (65 x 200 mm): € 300,- 
Bijsluiter/meehechter: op aanvraag 

Kortingen: 
2 x per jaar adverteren = 10% korting 
4 x per jaar adverteren = 20% korting 

Voorwaarden: 
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie onge-

wijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

Tijdschri t Geestelijke Verzorging is een 
uitgave van de VGVZ, de Vereniging van 
Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. 
Het tijdschrift heeft een onafhankelijke 
redactie. 

TGV zet in op een wetenschappelijke 
doordenking van de geestelijke verzorging in 
de gezondheidszorg. Daarnaast wordt op 
meer speelse wijze het werk van de geestelijk 
verzorger weergegeven en overwogen. 
Naast leden wordt deskundigen van buiten 
gevraagd. 

Een recente editie kunt u aanvragen bij de 
advertentieacquisiteur 
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Tarieven/mogelijkheden
1/1 pagina (140 x 200 mm): € 550,-
1/2 pagina liggend (140 x 95 mm): € 300,-
1/2 pagina staand (65 x 200 mm): € 300,-

Bijsluiter/meehechter: op aanvraag

Kortingen:
2 x per jaar adverteren = 10% korting
4 x per jaar adverteren = 20% korting

Voorwaarden:
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt 
 vorige advertentie ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

Prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

Edities 2022
Nr Verschijningsdatum Aanleverdatum 
1 11-03-2022 25-01-2022
2 17-06-2022 03-05-2022
3 02-09-2022 19-07-2022
4 09-12-2022 25-10-2022

Tijdschrit Geestelijke Verzorging is een uitgave 
van de VGVZ, de Vereniging van Geestelijke 
Verzorgers in Zorginstellingen. Het tijdschrift heeft 
een onafhankelijke redactie. TGV zet in op een 
wetenschappelijke doordenking van de geestelijke 
verzorging in de gezondheidszorg. Daarnaast 
wordt op meer speelse wijze het werk van de 
geestelijk verzorger weergegeven en overwogen. 
Naast leden wordt deskundigen van buiten 
gevraagd.

Een recente editie kunt u aanvragen 
bij de advertentieacquisiteur


