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1/1 pagina  
189 x 275 mm  €425,-  €605,- 

3/4 pagina  
189 x 195 mm  €320,-  €455,- 

1/2 pagina  
189 x 135 mm/93 x 275 mm  €275,-  €390,-

1/4 pagina  
189 x 66 mm/93 x 136 mm  €180,- €255,-

1/1 pagina  
189 x 275 mm  €1.065,-  €1.525,-

3/4 pagina  
189 x 195 mm  €805,-  €1.140,-

1/2 pagina 1 
89 x 135 mm/93 x 275 mm  €690,-  €980,-

1/4 pagina  
189 x 66 mm/93 x 136 mm  €445,-  €640,-

Toeslag plaatsing in het TvD + Vacaturebank 

KNMvD-leden: gratis
Niet-leden: €50

Plaatsing alleen op de vacaturebank 
knmvd.nl/vacaturebank – (60 dagen)

KNMvD-leden: €149
Niet-leden: €295 

Speciale plaatsing, voorkeurspagina of inlegger? 

Vraag naar de mogelijkheden: 
Cora van Hattem, Manager Dienstverlening 

>  06-20193654
>  c.van.hattem@knmvd.nl

**  ledentarieven gelden alleen voor vacatures bij dierenartspraktijken.  
Voor andere (commerciële) bedrijven, scholen en verenigingen etc.  
geldt het niet-leden tarief.

Advertenties mogen niet in strijd zijn met het advertentiebeleid van  

de KNMvD op knmvd.nl. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

TARIEVEN PERSONEELSADVERTENTIES 2021TARIEVEN PERSONEELSADVERTENTIES 2021

KNMVD-LEDEN**  Z/W  FULL COLOUR

NIET-LEDEN**  Z/W  FULL COLOUR

OP ZOEK NAAR HET OP ZOEK NAAR HET 
BESTE PAARD VAN STAL?BESTE PAARD VAN STAL?
Plaats een advertentie op de KNMvD Vacaturebank 
en/of in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde!



 Eenmalig: € 2.075,00

 Package deal:

 Bij plaatsing in meerdere edities zijn de tarieven:

 4 t/m 7 x: € 1.867,50 per advertentie

 8 t/m 10 x: € 1.763,75 per advertentie

 11 x of meer: € 1.556,25 per advertentie

 Eenmalig: € 1.550,00

 Package deal: 

 Bij plaatsing in meerdere edities zijn de tarieven:

 4 t/m 7 x: € 1.395,00 per advertentie

 8 t/m 10 x: € 1.317,50 per advertentie

 11 x of meer: € 1.162,50 per advertentie

 Eenmalig: € 1.025,00

 Package deal: 

 Bij plaatsing in meerdere edities zijn de tarieven:

 4 t/m 7 x: € 922,50 per advertentie

 8 t/m 10 x: € 871,25 per advertentie

 11 x of meer: € 768,75 per advertentie

ADVERTENTIETARIEVEN 2021 – TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE

Waarom adverteren in het  
Tijdschrift voor Diergeneeskunde?
GROOT BEREIK

•   Het TvD is het meest gelezen 

veterinaire tijdschrift van 

Nederland

•  Met een oplage van 5000

•   Niet alleen gelezen door 

dierenartsen maar ook door andere 

werknemers in de veterinaire 

praktijk; het bereik is dus groter  

dan de oplage doet vermoeden.

AANDACHT VOOR 

DIERGENEESMIDDELEN

Het TvD richt zich op veterinaire 

professionals waardoor advertenties 

over diergeneesmiddelen zijn 

toegestaan. Het TvD is dus het 

medium bij uitstek om nieuwe 

farmaceutische producten in de markt 

te zetten of om bepaalde middelen 

onder de aandacht te brengen.

ADVERTEREN

NICHEMARKETING

Het tijdschrift is primair voor en 

door dierenartsen, de doelgroep 

is dus branche-specifiek. Wilt u 

gericht dierenartsen bereiken? 

Dan kan dit eenvoudig door het 

plaatsen van een advertentie. Dit 

is bovendien sneller en goedkoper 

dan een vertegenwoordiger die de 

dierenartspraktijk bezoekt. 

DE KRACHT VAN HERHALING

Het herhalen van een boodschap en 

het terugzien van een advertentie 

draagt bij aan de gewenste 

breinpositie van uw merk of product. 

Om die reden is het herplaatsen van 

een advertentie aan te raden. Extra 

voordeel van het TvD is dat veel 

dierenartsen de uitgaven bewaren 

om ze later nog eens in te zien. 

deze tarieven zijn exclusief btw
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BIJSLUITER MEESTUREN? 
VRAAG NAAR 

DE MOGELIJKHEDEN!

BIJ ONDERSTAANDE VOORKEURSPLAATSINGEN GELDEN DE VOLGENDE TOESLAGEN:
Cover achterzijde: 20% Best gelezen artikel (Tuchtrecht): 10%
Cover: 15% Covers alléén Full Colour

 

Uw boodschap aan de 
Nederlandse dierenarts 

kan hier komen te staan!

CORA VAN HATTEM
Manager Dienstverlening

>  06-20193654

>  c.van.hattem@knmvd.nl

NEEM CONTACT OP VOOR  
UW ADVERTEERMOGELIJKHEDEN:

Breng  

uw merk of  

product in beeld  

met een slimme  

PACKAGE  
PACKAGE  

DEALDEAL




