
Advertentiekaart  

TussenRuimte 
 Tijdschrift voor Interculturele Theologie 

Uitgegeven door: KokBoekencentrum 
Verschijningsfrequentie: 4 maal  per jaar 
Omvang: 64 pagina’s  
Oplage: 450 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: 165 x 240 mm, staand 
Zetspiegel: 130 x 195 mm, staand 
Bedrukking: Zwart 
Aan te leveren materiaal: Hoge resolutie-PDF-documenten naar:  

info@nawplus.nl 

Tarieven/mogelijkheden 
1/1 pagina (135 x 200 mm): € 450,- 
1/2 pagina  liggend (135 x 95 mm): € 200,- 
1/2 pagina  staand (65 x 200 mm): € 200,- 
Bijsluiter/meehechter: op aanvraag
Advertorial/advertentie op omslag: 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.

Postbus 13288, 3507 LG Utrecht
info@kokboekencentrum.nl, www.kokboekencentrum.nl  www.zendingsraad.nl/tussenruimte

TussenRuimte doet in woord en beeld verslag 
van gelovige en missionaire initiatieven, 
lokaal en wereldwijd. Onmisbaar voor ieder 
met een hoofd en een hart voor intercultureel 
theologisch denken én doen. 
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