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Tariefkaart 2022
Bibliotheekblad is hét medium voor optimale communi
catie met de bibliotheeksector in Nederland en Vlaanderen. 
Het blad wordt ge lezen door alle 
 medewerkers binnen de bibliotheek. 
(Van directie tot collectiemedewer
kers). Daarnaast wordt Bibliotheek
blad gelezen door de politiek (op 
gemeentelijk, provinciaal en lande
lijk niveau), informatiespecialisten, 
leesbevorderingsorganisaties, 
mediathecarissen en onderwijs
specialisten.

Bibliotheekblad: 
• informatief 
• onafhankelijk 
• opiniërend

Print 
Bibliotheekblad is een boeiend vakblad vol 
opiniërende artikelen, interviews,  reportages, 
nieuws en achtergronden voor wie op de 
hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de 
bibliotheeksector en verschijnt tien keer per 
jaar (waaronder één dubbelnummer) in een 
oplage van 2000 exemplaren.  Bibliotheekblad 
draagt bij aan de notie dat bibliotheekwerk 
maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. 
Het tijdschrift bereikt (openbare) bibliotheken, 
schoolbibliotheken, gevangenisbibliotheken, 
en overheids en universiteitsinstellingen met 
een bibliotheek, zowel in  Nederland als in 
Vlaanderen. De dekkingsgraad in het bereik 
van het tijdschrift is nagenoeg 100%.
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Statushouders aan het werk in de bieb
Stagiairs houden de bibliotheek fit
Bibliotheken in de (televisie)reclame
Aat Vos ontvangt Karl-Preusker-Medaille

Femke Reijnen,  coördinator Taalhuis en VoorleesExpress bij Bibliotheek Z-O-U-T
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Genomineerden Beste Bibliotheek & Beste Bibliotheekspecialist
Raad voor Cultuur adviseert uitbreiding bibliotheekbudget

‘Bibliotheekhoogleraar’ Frank Huysmans krijgt vernieuwde leerstoel
Het klantcontactcentrum van  Biblionet Groningen

Ellis de Graaf, projectmedewerker ‘ouderen in de wijk’ bijBibliotheek Rotterdam
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Waar staat Bibliotheekblad voor?

•  Bibliotheekblad is al vele decennia het toonaangevende blad dat de ontwikkelingen in de 
bibliotheeksector volgt, nationaal en internationaal en haar lezers op de hoogte houdt.

•  Bibliotheekblad is het platform voor de bibliotheekmedewerker die zich wil oriënteren.

•  Bibliotheekblad werkt nauw samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging 
Openbare Bibliotheken (VOB), de Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s) en andere verwante 
organisaties.

•  Bibliotheekblad heeft een oplage van 2000 exemplaren, en elk exemplaar wordt gemiddeld 
door vijf verschillende mensen gelezen.

•  Bibliotheekblad.nl is het digitale trefpunt voor de bibliothecaris. Daarnaast zijn we te volgen 
via Twitter en via Facebook en LinkedIn.

•  Bibliotheekblad verstuurt wekelijks een gratis nieuwsbrief naar 2500 unieke e-mailadressen. 
Aanmelden voor de gratis nieuwsbrief kan via bibliotheekblad.nl.

•  Bibliotheekblad organiseert jaarlijks de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland.

Samengestelde advertentiepakketten

Bibliotheekblad biedt u de mogelijkheid om een samengesteld advertentiepakket af te 
nemen. Uiteraard kunnen we u ook een pakket op maat aanbieden.

Goud pakket 12 maanden
- 9x Hele pagina (1/1) advertentie in de printversie van Bibliotheekblad     
- High Full banner
- 6x Blog op bibliotheekblad.nl (onder vermelding van ‘gesponsorde content’)
- 20x deelname in e-nieuwsbrief (webvertorial / banner)

Tarief € 18.000

Zilver pakket 12 maanden
- 9x een ½ pagina liggend advertentie in de printversie van Bibliotheekblad.
- High Full banner
- 6x blog op bibliotheekblad.nl (onder vermelding van ‘gesponsorde content’)
- 20x deelname in e-nieuwsbrief (webvertorial / banner)

Tarief € 12.000

Online partner 12 maanden
- 12 maanden High Full banner op bibliotheekblad.nl
- 6x blog op bibliotheekblad.nl (onder vermelding van ‘gesponsorde content’)
- 20 x deelname in e-nieuwsbrief (webvertorial / banner)

Tarief € 7500

Vacatures op bibliotheekblad.nl 
- Reguliere plaatsing € 825 per vacature per maand. De advertenties gaan ook 1x mee in 

de wekelijkse nieuwsbrief en worden zowel in de nieuwsrubriek als in de rubriek vacatures 
geplaatst.

- Bij directe afname van:

5 vacatures: € 500 per vacature per maand.
10 vacatures: € 450 per vacature per maand.
15 vacatures: € 375 per vacature per maand.
20 vacatures: € 275 per vacature per maand.
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Advertentietarieven

1x per jaar 6x per jaar 10x per jaar

2/1 pagina (spread)

1/1 pagina € 2110 € 2050 € 1990

½ pagina liggend € 1260 € 1230 € 1200

Toeslag covers 2,3,4 30% 15% Gratis

Bijsluiter/insert: gewicht 
maximaal 20 gram, afmeting 
maximaal A4

Extra technische kosten en 
portokosten mogelijk

Prijs op 
aanvraag

Toeslagen: opplakkers, 
meehechters en verdere 
specials

Prijs op aanvraag

Het is ook mogelijk om een advertorial aan te leveren of door ons te laten ontwerpen. 
Advertorials verschillen altijd van de vormgeving van Bibliotheekblad. Daarnaast staat er 
duidelijk ‘advertorial’ boven en de mededeling dat de bijdrage niet geschreven is door de 
redactie van Bibliotheekblad. Tarieven op aanvraag.

Advertentieformaten print

Bladspiegel: 220 x 285 mm

Zetspiegel

1/1 pagina 196 x 235 mm

½ pagina liggend 196 x 118 mm

Specificaties drukwerk 
Materiaal kan aangeleverd worden per email of We Transfer aan: salesmanager Rajin Roop
ram: rajin.roopram@kbenp.nl o.v.v. bedrijfsnaam en editie. Bestandsformaat: certified PDF 
op basis van vellenoffset met alleen CMYK-kleuren, met een minimale resolutie van 300 dpi. 
steunkleuren worden niet gedrukt en kunnen wegvallen. Aflopende advertenties aanleveren 
met minimaal 5 mm afloop rondom (i.v.m. de afsnede). Andere manieren van aanleveren 
alleen in overleg.
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Onze accountmanager Rajin Roopram voorziet u graag van 
alle informatie over adverteren in Bibliotheekblad en op 
onze website/sociale mediakanalen: +31 6 1520 1724/  
rajin.roopram@kbenp.nl.

Planning Bibliotheekblad 2022

Editie Opgave Aanleveren Verschijning

1 27-12-2021 10-1 28-1

2 24-1 7-2 25-2

3 21-2 7-3 25-3

4 28-3 11-4 29-4

5 25-4 9-5 27-5

6 30-5 13-6 1-7

7 22-8 5-9 23-9

8 26-9 10-10 28-10

9/10* 24-10 9-11 25-11

*9/10 = dubbelnummer i.v.m. verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland.

Aanleverdata gelden voor een drukklare certified pdf. De advertentie kan ook altijd worden 
vormgegeven. Vraag naar prijzen en aanleverdata bij rajin.roopram@kbenp.nl



Advertentietarieven online

Formaat Tarief per maand

Full banner 500 x 80 pixels € 330

Full banner high 500 x 150 pixels € 550

Half banner rechts 230 x 80 pixels € 190

Half banner links 175 x 80 pixels € 140

Square button rechts 230 x 230 pixels € 220

Square button links 175 x 175 pixels € 140

Plaatsen van gesponsorde blogs, vlogs of podcasts (er wordt altijd 
aangegeven dat het gesponsorde content betreft)

prijs op aanvraag

Plaatsen van banners in de nieuwsbrief € 275

Plaatsen van banners op sociale mediakanalen prijs op aanvraag

Bestandsformaten JPG, GIF, Flash en PNG

Vacatures op bibliotheekblad.nl 
•Reguliere plaatsing € 825 per vacature per maand. De advertenties gaan ook 1x mee in de 
wekelijkse nieuwsbrief en worden zowel in de nieuwsrubriek als in de rubriek vacatures geplaatst.
•Bij directe afname van:
5 vacatures: € 500 per vacature per maand.
10 vacatures: € 450 per vacature per maand.
15 vacatures: € 375 per vacature per maand.
20 vacatures: € 275 per vacature per maand.

Contact

Voor adverteren: 
Rajin Roopram, accountmanager 
+31 6 1520 1724 
rajin.roopram@kbenp.nl

Voor redactionele vragen:
Menno Goosen, hoofdredacteur 
+31 6 2222 90 67 
menno.goosen@bibliotheekblad.nl

Persberichten sturen naar:  
redactie@bibliotheekblad.nl

Uitgever:
Uitgeverij IP 
Charlotte van Pallandtlaan 18 
2272 TR Voorburg
Postadres: postbus 164 
2270 AD Voorburg 
+31 70 - 300 06 84

Aanleveren 
• Aanleveren uiterlijk vijf dagen voor plaatsing.
•  Uw banner met duidelijke naam  

(bedrijfsnaam_jjjjmmdd) of uw tekst.
•  Hyperlink: URL waarnaar de banner, of advertorial 

moet verwijzen.
•  Plaatsings-/weeknummer en welke uiting het betreft: nieuwsbrief of site.
• Doorlooptijd banner aangeven.
•  Aanleveradres: rajin.roopram@kbenp.nl, o.v.v. bedrijfsnaam.
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