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Tijdschrift voor Diergeneeskunde
Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD) is het vaktijdschrift voor veterinair Nederland.
In het TvD verschijnen artikelen die op verschillende manieren raakvlakken hebben met
de Diergeneeskunde en de dagelijkse praktijk van de dierenarts. In hoofdlijnen zijn zij op
te delen in gezelschapsdierenartsen, paardendierenartsen en landbouwhuisdierenartsen.
Voor al deze dierenartsen wordt het TvD gemaakt.
Het TvD wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De beroepsvereniging voor dierenartsen. Zij bevordert de professionele
ontplooing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Deze vier punten zijn terugkerend thema in het tijdschrift.
Daarnaast biedt het TvD ruimte aan verenigingsnieuws.
De redactie werkt dagelijks aan het zo actueel mogelijk samenstellen van het tijdschrift,
door op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Adresgegevens
REDACTIE-ADRES
Tijdschrift voor Diergeneeskunde
Postbus 421
3990 GE Houten
+31 30 634 89 00
tijdschrift@knmvd.nl

DRUKKERIJ
Senefelder Misset
P.O. Box 68
7000 AB Doetinchem
+31 314 355 500
info@senefelder.nl

ADVERTENTIES
Cora van Hattem
De Molen 77
3995 AW Houten
+31 6 20193654
adverteren@knmvd.nl

ADRES VOOR AANLEVERING INSERTS
Senefelder Misset
Afdeling expeditie
Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem
+31 314 355 629
Contact: dhr. Roland Jansen

ADVERTENTIETARIEVEN
& TOESLAGEN

OPLAGE & VERSCHIJNINGSDATUM
4.600 exemplaren.
Begin van de maand, 11x per jaar.
Het TvD wordt onder andere verstuurd naar
alle leden van de KNMvD, de medewerkers van
de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en
een groot aantal Master-studenten Diergeneeskunde.

(basis, exclusief 21% btw)
1/1 pagina: 		
fc 		
€ 2075
1/2 pagina: 		
fc 		
€ 1550
			zw 		€ 1025
1/4 pagina: 		
fc 		
€ 1025
			zw 		€ 675
Losse (aangeleverde) inlegger :

€ 2500

Tot 20 g inclusief portokosten

TOESLAG

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocedé: offset

Cover achterzijde: 			
20%
Cover binnenzijde (voor/achter):
15%
Bij best gelezen artikel (Tuchtrecht): 10%
Covers alléén Full Colour

Papiersoort: binnenwerk 100 gr. hv gesatineerd
mc; omslag: 150 gr. hv halfmat mc
Bladspiegel: A4 210 x 297 mm 5 mm afloop
Zetspiegel advertenties: A4 170 x 257 mm
Raster: 70

ALGEMEEN

CONTRACTKORTINGEN BV.

Advertenties dienen te voldoen aan de Code
Aanprijzing Veterinaire Producten.

Meerdere plaatsingen per jaar levert u korting
op tot 25%.

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die (in)direct het gevolg is van
gebleken onjuistheden van de in Tijdschrift voor
Diergeneeskunde geplaatste advertenties.

Kortingspercentages:
4 t/m 7 plaatsingen			
8 t/m 10 plaatsingen			
11 of meer plaatsingen		

Adverteren in het TvD houdt niet automatisch
de goedkeuring van de redactie in voor de geadverteerde producten en diensten.

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan.

Advertenties kunnen door de redactie worden
geweigerd of ingetrokken.
Aanleveren kan via c.van.hattem@knmvd.nl.
Vermeld hierbij altijd tvd-nummer en verschijningsdatum.

10%
15%
25%

Advertentiebeleid KNMvD
Het is mogelijk om advertentieruimte te kopen in het maandblad van de KNMvD Tijdschrift
voor Diergeneeskunde. Hierbij maken we onderscheid tussen:
•
•
•

Commerciële personeelsadvertenties - bedrijven (niet zijnde dierenartspraktijken), verzekeraars, scholing aanbieders etc.
Niet commerciële personeelsadvertenties (dierenartspraktijken)
Commerciële advertenties (reclame)

Commerciële advertenties
De KNMvD heeft een aantal criteria opgesteld waaraan commerciële adverteerders moeten
voldoen:
• Alle reclame in het TvD moet relevant, effectief en nuttig zijn voor dierenartsen en
leden van de KNMvD. Geschiktheid zal per geval worden bekeken.
•

Advertenties mogen niet in strijd zijn met de belangen en/of standpunten van de
KNMvD.

•

Alle advertenties zijn onderworpen aan de goedkeuring van de KNMvD. De KNMvD
behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een advertentie op elk
gewenst moment te weigeren of te annuleren, zowel nieuw ingediende als eerder
geaccepteerde advertenties.

•

De adverteerder geeft objectieve en eerlijke informatie over het product

•

De adverteerder schept geen valse verwachtingen over de effectiviteit van zijn/
haar producten en/of diensten

•

Advertenties waar vergelijkingen met producten en of diensten worden gemaakt
zijn niet toegestaan

•

De missie van de adverteerder is niet tegenstrijdig aan de missie van de KNMvD

•

De advertenties mogen niet in strijd zijn met richtlijnen van de reclamecodecommissie

•

Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder om te voldoen aan de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de marketing en verkoop van haar
producten of diensten. Acceptatie van advertenties in het TvD mogen niet worden
opgevat als een garantie dat de adverteerder heeft voldaan aan deze wetten en
voorschriften. Alle advertenties moeten duidelijk en opvallend de adverteerder
identificeren door een handelsmerk of handtekening

•

De redactie heeft de verantwoordelijkheid voor de indeling van de advertenties in
het tijdschrift. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen
die de adverteerder heeft aangegeven.

Niet commerciële advertenties
•

De verkoop van niet commerciële advertentiepagina’s aan dierenartsen (met
name personeelsadvertenties) geschiedt door de redactie van het TvD.

•

Advertenties in deze categorie, die strijdig zijn met de belangen en/of standpunten van de KNMvD, worden geweigerd.

•

De redactie heeft de verantwoordelijkheid voor de indeling van de advertenties in
het tijdschrift. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen
die de adverteerder heeft aangegeven.

•

Personeelsadvertenties worden achterin het tijdschrift geplaatst

Overige mogelijkheden voor advertentieplaatsing
Advertorials
Dit zijn advertenties in een ander lettertype dan de artikelen in het TvD en het bevat meer
tekst vaak opgemaakt in kolommen. De tekst/beeld verhouding is 80/20 met een maximum
van 550 woorden.
Het geheel kan een testimonialachtige weergave zijn. Oftewel een professional wordt
gevraagd een aantal uitspraken te doen. Bovenaan de advertorial staat altijd het woord
advertentie vermeld. Aangezien het een redactionele indruk maakt, kan het tarief voor een
dergelijke plaatsing hoger zijn.
Gesponsorde pagina’s
Worden vaak gebruikt voor ledenwerving en ledenbehoud. Daarnaast voor binding van het
lezersblad met de adverteerder.
Bijv. bij een ledenwerfadvertentie wordt een bedrijf gevraagd een bepaald artikel gratis ter
beschikking te stellen in ruil hiervoor wordt dit artikel met de naam van dit bedrijf op de
gesponsorde pagina weergegeven. De vergoeding die van het bedrijf wordt gevraagd voor
vermelding op deze pagina is onderhandelbaar.

