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ADVERTENTIETARIEVEN 2020
ORGANISATIE OUDE MUZIEK

BINNENWERK
full colour
1/2 pagina / liggend
200x150 mm
206x156 mm inclusief 3 mm afloop aan alle zijden

€ 525 exclusief 21% BTW

BINNENWERK
full colour
1/1 pagina 
200x300 mm
206x306 mm inclusief 3 mm afloop aan alle zijden

€ 675 exclusief 21% BTW

BINNENKANT OMSLAG 
full colour
1/2 pagina / liggend
200x150 mm
206x156 mm inclusief 3 mm afloop aan alle zijden

€ 675 exclusief 21% BTW

TIJDSCHIFT OUDE MUZIEK (TOM)
oplage 5.000 exemplaren / verschijnt 4x per jaar / aantal pag. 60 / full colour

deadlines reserveren TOM 
TOM 1 3 jan  verschijnt ca. 15 maart
TOM 2 27 maart verschijnt ca. 15 mei, met Festivalbrochure 
TOM 3 29 juni verschijnt ca. 14 augustus
TOM 4 2 oktober verschijnt ca. 15 november 

reserveren en aanleveren
reserveren en aanleveren: h.aspers@oudemuziek.nl

PRIJZEN & AFMETINGEN
binnenwerk    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 pagina  € 675  200x300 mm  206x306 mm
1/2 pagina  € 525  200x150 mm  206x156 mm / liggend
1/4 pagina  € 300  75x120 mm / staand
Voor kleine ensembles is een speciaal tarief mogelijk. Bel of mail voor 
informatie.

omslag full colour   formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 achterkant omslag  € 1.250  200x300mm 206x306 mm  
1/1 pagina binnenkant*  € 990  200x300mm 206x306 mm 
1/2 pagina binnenkant*  € 675 200x150 mm  206x156 mm / liggend 
* binnenkant cover voor of achter 

De prijzen zijn exclusief 21% BTW en hebben betrekking op opgemaakte, 
direct plaatsbare advertenties. Voor het aanbrengen van correcties en 
meerwerk worden kosten in rekening gebracht.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF (300 dpi) met alle lettertypes en  illustraties  ingesloten. 
3 mm afloop, zonder snijtekens en printmarkeringen.
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BINNENWERK
full colour
1/4 pagina
75x120 mm / staand

€ 300 exclusief 21% BTW

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van het tijdschrift.

ACHTERKANT OMSLAG 
full colour
1/1 pagina / staand
200x300 mm
206x306 mm inclusief 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.250 exclusief 21% BTW



ADVERTENTIETARIEVEN 2020
ORGANISATIE OUDE MUZIEK

1/2 BINNENKANT COVER
160x120 mm
166x126 mm  incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 940 exclusief 21% BTW
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SEIZOENSBROCHURE 2020-2021
oplage 30.000 / geheel full colour
verschijnt medio maart
deadline reserveren 2 februari
deadline aanleveren materiaal 7 februari
 
reserveren en aanleveren
reserveren en aanleveren: juliette@oudemuziek.nl

PRIJZEN & AFMETINGEN 
omslag    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 achterkant cover* n.a.  160x240 mm  166x246 mm
1/1 binnenkant cover* € 1.875 160x240 mm  166x246 mm
1/2 binnenkant cover* € 940   160x120 mm 166x126 mm / liggend

binnenwerk   formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 binnenwerk*  € 1.250 160x240 mm  166x246mm
1/2 binnenwerk* € 625  160x120 mm 166x126 mm / liggend

*  Houd voor het plaatsen van tekst rekening met een marge van 15 mm 
rondom i.v.m. de afwerking van brochure.

De prijzen zijn exclusief 21% BTW en hebben betrekking op opgemaakte, 
direct plaatsbare advertenties. Voor het aanbrengen van correcties en 
meerwerk worden kosten in rekening gebracht.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF (300 dpi) met alle lettertypes en  illustraties  ingesloten. 
3 mm afloop, zonder snijtekens en printmarkeringen.

1/1 ACHTERKANT COVER
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

n.a.

1/1 binnenkant cover
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.875 exclusief 21% BTW

1/1 BINNENWERK   
160x240 mm 
166x246  mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.250 exclusief 21% BTW

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

1/2 BINNENWERK  
160x120 mm
166x126 mm  incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 625 exclusief 21% BTW

mailto:juliette@oudemuziek.nl


ADVERTENTIETARIEVEN 2020
ORGANISATIE OUDE MUZIEK
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FESTIVALBROCHURE 2020
oplage 40.000 / geheel full colour
verschijnt 15 mei
deadline reserveren 31 maart
deadline aanleveren materiaal 13 april 
 
reserveren en aanleveren
reserveren en aanleveren: juliette@oudemuziek.nl

PRIJZEN & AFMETINGEN
omslag    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 achterkant cover*  n.a.   160x240 mm  166x246 mm
1/1 binnenkant cover*   € 2.500  160x240 mm  166x246 mm
1/2 binnenkant cover* € 1.250 160x120 mm 166x126 mm / liggend

binnenwerk   formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 binnenwerk*  € 1.875 160x240 mm  166x246mm
1/2 binnenwerk* € 940  160x120 mm 166x126 mm / liggend

*  Houd voor het plaatsen van tekst rekening met een marge van 15 mm 
rondom i.v.m. de afwerking van brochure.

De prijzen zijn exclusief 21% BTW en hebben betrekking op opgemaakte, 
direct plaatsbare advertenties. Voor het aanbrengen van correcties en 
meerwerk worden kosten in rekening gebracht.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF (300 dpi) met alle lettertypes en  illustraties  ingesloten. 
3 mm afloop, zonder snijtekens en printmarkeringen.

1/1 ACHTERKANT COVER
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

n.a. 

1/1 BINNENKANT COVER
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijdenen

€ 2.500 exclusief 21% BTW

1/2 BINNENKANT COVER
160x120 mm
166x126 mm  incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.250 exclusief 21% BTW

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

1/1 BINNENWERK   
160x240 mm 
166x126 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.875 exclusief 21% BTW

1/2 BINNENWERK  
160x120 mm
166x126 mm  incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 940 exclusief 21% BTW

mailto:juliette@oudemuziek.nl


ADVERTENTIETARIEVEN 2020
ORGANISATIE OUDE MUZIEK
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PROGRAMMABOEK 2020
oplage 2.500 / geheel full colour
verschijnt 28 augustus
deadline reserveren 31 mei
deadline aanleveren materiaal 3 juli 
 
reserveren en aanleveren
reserveren en aanleveren: juliette@oudemuziek.nl

PRIJZEN & AFMETINGEN
omslag    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 achterkant cover* € 1.250  160x240 mm  166x246 mm
1/1 binnenkant cover* € 1.100 160x240 mm 166x246 mm
1/2 binnenkant cover* € 900   160x120 mm 166x126 mm / liggend

binnenwerk    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 binnenwerk* € 550   160x240 mm  166x246 mm
1/2 binnenwerk * € 420  160x120 mm 166x126 mm / liggend

*  Houd voor het plaatsen van tekst rekening met een marge van 15 mm 
rondom i.v.m. de afwerking van brochure.

De prijzen zijn exclusief 21% BTW en hebben betrekking op opgemaakte, 
direct plaatsbare advertenties. Voor het aanbrengen van correcties en 
meerwerk worden kosten in rekening gebracht.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF (300 dpi) met alle lettertypes en  illustraties  ingesloten. 
3 mm afloop, zonder snijtekens en printmarkeringen.

1/1 ACHTERKANT COVER
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.250 exclusief 21% BTW

1/1 BINNENKANT COVER
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.100 exclusief 21% BTW

1/2 BINNENKANT COVER
160x120 mm
166x126 mm  incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 900 exclusief 21% BTW

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

1/1 BINNENWERK   
160x240 mm 
166x246 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 550 exclusief 21% BTW

1/2 BINNENWERK  
160x120 mm
166x126 mm / liggend  incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 420 exclusief 21% BTW

mailto:juliette@oudemuziek.nl


ADVERTENTIETARIEVEN 2020
ORGANISATIE OUDE MUZIEK
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FESTIVALWIJZER 2020
oplage 18.000 stuks / geheel full colour
verschijnt ca. 14 augustus
verspreiding bijgevoegd bij TOM 3 / verkrijgbaar bij festivalcentrum 
TivoliVredenburg,  
diverse horeca, hotels en culturele punten in Utrecht
deadline reserveren 3 juli
deadline aanleveren materiaal 24 juli
 
reserveren en aanleveren
reserveren en aanleveren: juliette@oudemuziek.nl

PRIJZEN & AFMETINGEN
omslag    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 achterkant cover*  € 1.500 100x140 mm  106x146 mm / staand

binnenwerk    formaat +3 mm afloop alle zijden
1/1 pagina* € 1.200 100x140 mm  106x146 mm / staand

*  Houd voor het plaatsen van tekst rekening met een marge van 15 mm 
rondom i.v.m. de afwerking van brochure.

De prijzen zijn exclusief 21% BTW en hebben betrekking op opgemaakte, 
direct plaatsbare advertenties. Voor het aanbrengen van correcties en 
meerwerk worden kosten in rekening gebracht.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF (300 dpi) met alle lettertypes en  illustraties  ingesloten. 
3 mm afloop, zonder snijtekens en printmarkeringen.

1/1 ACHTERKANT COVER
100x140 mm staand
106x146 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1.500 exclusief 21% BTW

1/1 BINNENWERK   
100x140 mm staand
106x146 mm incl. 3 mm afloop aan alle zijden

€ 1200 exclusief 21% BTW

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

Houd voor het plaatsen van tekst rekening 
met een marge van 15 mm rondom i.v.m. de 

afwerking van brochure.

mailto:juliette@oudemuziek.nl
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FESTIVALKRANT 2020
verschijnt dagelijks tijdens  Festival Oude Muziek  (28 aug – 6 sep)
oplage: 1.000 stuks per nummer / digitale verspreiding, ca. 10.000 
adressen per nummer
de festivalkrant wordt dagelijks verspreid in Festivalcentrum 
TivoliVredenburg
deadline reserveren 31 juli
deadline aanleveren materiaal 14 augustus
 
reserveren en aanleveren
reserveren en aanleveren: juliette@oudemuziek.nl

PRIJZEN & AFMETINGEN
achterkant omslag zw/w  formaat 
1/4 achterkant omslag  € 350 60x110 mm (staand) 
1/4 achterkant omslag  € 350 110x60 mm (liggend) 

De prijzen zijn exclusief 21% BTW en hebben betrekking op opgemaakte, 
direct plaatsbare advertenties. Voor het aanbrengen van correcties en 
meerwerk worden kosten in rekening gebracht.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF (300 dpi) met alle lettertypes en  illustraties  ingesloten. 

1/4 ACHTERKANT OMSLAG ZWART/WIT
60x110 mm (staand) 

€ 350 exclusief 21% BTW

1/4 ACHTERKANT OMSLAG ZWART/WIT
110x60 mm (liggend) 

€ 350 exclusief 21% BTW

mailto:juliette@oudemuziek.nl

