
Wil je je advertentie door ons laten opmaken? Wij 
kunnen dit voor je verzorgen. Vanaf drie advertentie
plaatsingen in ons magazine is dat zelfs GRATIS!

BEREIK JE DOELGROEP OPTIMAAL!

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 9% BTW

ADVERTEREN IN MAGAZINE

Aanleveren als cPDF, CMYK, minimaal 300 dpi.

banner nieuwsbrief

banner website
1/1 1/2

1/4 1/1

binnenomslag achterzijde

1/1

1/2

187 x 252 mm

90 x 124 mm

300 x 400 pixels

564 x 130 pixels

187 x 124 mm

205 x 270 mm
+ 3 mm rondom

90 x 252 mm

205 x 270 mm
+ 3 mm rondom

SPECIFICATIES EN TARIEVEN
ADVERTEREN ONLINE

Aanleveren als JPEG, 72 dpi.

€ 575

€ 175

€ 50 p. week

€ 50 p. week
€ 625 € 675

€ 300 € 300

CONTACT
Bij vragen, info over mogelijkheden of hulp bij aanleveren, contact onze  
Media Adviseur Willemijn Waij. T: 06-403 126 45  E: willemijn@uitdezaanstreek.nl

Evenementen • Theater • Muziek • Films • Jeugd en familie • Exposities • Actief • Varia

Meer informatie: uitdezaanstreek.nl/adverteren



Adverteren in 
UITdeZaanstreek

BEREIK JE DOELGROEP OPTIMAAL!

4.500
pageviews

per maand

6.000
oplage

per maand

1.500
bezoekers

per maand

15.000
lezers

per maand

500+
locaties

600+
abonnees

Met een combinatie van print + online weet je zeker dat je je doelgroep optimaal 
bereikt. Daarom biedt UITdeZaanstreek ook advertentiemogelijkheden online.

85%
pickup rate

Meer informatie: uitdezaanstreek.nl/adverteren

UITdeZaanstreek, hét gratis culturele uitgaans magazine van de Zaanstreek, biedt maandelijks 
een compleet overzicht van alle (culturele) activiteiten in de Zaanstreek plus aandacht voor 
Zaanse hotspots, shopping, interviews en meer!



Promoot je evenement
• Plaatsing van flyer/poster als 1/4-pagina in UITmagazine
• Uitgelicht op de website (1 maand)
• UITtip in de digitale nieuwsbrief

Van de Zaan
Maak van lezers klanten! Breng een specifiek Zaans product 
onder de aandacht middels een advertorial en communiceer 
hiermee meer over jouw product of dienst.

• Redactionele pagina
• Alleen mogelijk voor producten
•  Producten worden redactioneel als ‘tip’ gecommuniceerd

Adverteer in de volgende rubrieken:

UITstapjes
Heb je een bijzondere locatie voor evenementen, bedrijfs
uitjes of familie dagen? Of organiseer je rond leidingen,  
excursies of arrangementen? Vertel het in deze rubriek.

• Redactionele pagina
•  Inclusief tekstschrijven (foto’s zelf aanleveren)
• Layout door redactie € 100

€ 100

€ 250

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 9% BTW Meer informatie: uitdezaanstreek.nl/adverteren



Nieuw in de Zaanstreek
Ben je onlangs een winkel, horecagelegenheid of andere  
onderneming begonnen in de Zaanstreek? In deze rubriek 
kun je als nieuwe onderneming een advertorial plaatsen voor 
een instaptarief. 
 
• Redactionele pagina
• Inclusief tekstschrijven en fotografie
• Layout door redactie

• Redactionele spread (dubbele pagina’s)
• Layout door redactie
•  Inclusief tekstschrijven en fotografie (foto’s ontvang je  

in hoge resolutie)
• Uitgelicht op de website (1 maand)
•  Online plaatsing in ‘UIT eten’ (1 jaar)

UIT eten
Wil je je terras en restaurant vol zien stromen 
met gasten? Zet je horecazaak op de kaart in 
deze rubriek.

€ 600
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De Zaanstreek bruist! Overal ontstaan nieuwe, creatieve initiatieven. 
Iedere maand brengen wij je op de hoogte van nieuwe pareltjes in de Zaanstreek!

Nieuw in de Zaanstreek

Helemaal nieuw is Goeds niet. Maar met 
de verhuizing naar een grotere locatie, 
schuin tegenover de Hempont, start wel 
een nieuw hoofdstuk. ‘We hebben nu een 
showroom die twee keer zo groot is, 
namelijk 800 m2,’ zegt Caroline Boon, 
commercieel en creatief directeur van 
Goeds.

Caroline startte met Goeds in 2014 en 
groeide in de afgelopen vijf jaar uit tot hét  
adres voor designliefhebbers die op zoek 
zijn naar uniek en hoogwaardig interieur-
design. Met die groei en de nieuwe locatie 
is ook het team dit jaar uitgebreid met 
kwaliteitsmanager Stèfanie Taminiau en 
financieel medewerkster Hilma de Vos.
En ook aan de toekomst wordt gedacht: 
naast de reeds bestaande winkel in de 
Herenstraat in Amsterdam heeft Caroline 
plannen voor winkels in steden als Utrecht 
en Rotterdam.

Exclusieve merken
In de nieuwe showroom staat het mooiste 
van de ruim 40 exclusieve merken die 
Goeds verkoopt. ‘We zijn onaflatend en 
oplettend op zoek naar vernieuwend 
design,’ zegt Caroline. ‘Voorwaarde is dat 
het duurzaam en met productkennis 
geproduceerd wordt. En ‘guilt-free’, dus 

niet gemaakt door kinderhandjes en een 
goed honorarium voor de makers. Een 
voorbeeld is Mater Design uit Kopen-
hagen. Mater streeft ernaar nadelige 
gevolgen voor de samenleving te vermij-
den en te minimaliseren. In het buitenland 
werken ze samen met de lokale bevolking 
om de lokale ambachtelijke tradities en de 
werkgelegenheid te ondersteunen.’

Persoonlijk advies
Caroline geeft haar klanten graag 
persoonlijke service en interieuradviezen. 
‘Dat doe ik niet alleen in de showroom 
maar ook bezoeken we de klant thuis of op 
(bedrijfs)locatie om advies te geven. Een 
huis of kantoorruimte sfeervol inrichten, 
of zelfs een hotel, daar draaien we onze 
hand dus niet voor om.’

Feestelijke heropening
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is 
de feestelijke heropening, met onder 
andere een expositie van de Zaanse 
kunstenaars Esther Hans en Philo 
Gregoire. ‘Iedereen is welkom voor een 
glas wijn en live muziek.’

Goeds Interieur & Design Store

Goeds Design Store
Gerrit Kiststraat 21, Zaandam
Openingstijden:
Wo t/m vr 11.00–18.00 u
Za 11.00–17.00 u | zo 13.00–17.00 u
www.goeds.nl

NIEUW

‘We zijn onaflatend op zoek 
naar vernieuwend design’ 

€ 150

€ 600

UITdeZaanstreek: 
hét multimediale 

platform voor 
alle Zaankanters!

Meer informatie: uitdezaanstreek.nl/adverteren


