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De één vindt het een taboe, de ander heeft het tot 
in de puntjes geregeld en de volgende ziet wel hoe 
het loopt. Afscheid nemen? Het blijkt geen makkelijk 
gespreksonderwerp. Maar toch: soms moeten we wel. En 
hoe doen we het dan of hoe doen anderen het voor jou? 
Laten we onze nabestaanden het afscheid regelen? En echt: 
zó leuk kan het zijn. Op zoek naar de kist die het lekkerste 
ligt, het mooiste plekje onder de prachtigste boom van 
het bos voor later, gedenksieraden om te koesteren en de 
mooiste auto’s voor de allerlaatste trip… LATER licht vele 
tipjes van de sluier op en maakt het onderwerp DOOD voor 
iedereen bespreekbaar op een toegankelijke manier en met 
een eigenwijze blik. Een hippe frietkot op de begrafenis? 
Waarom niet….

DOELGROEP
LATER is voor iedereen. We krijgen immers allemaal met de dood te maken. Of het nu 
onze dierbaren betreft of onszelf.

ADVERTEREN
Deze tweede editie van LATER verschijnt in mei 2021.
Samen met LATER kunt u ervoor zorgen dat mensen zich gaan verdiepen in de wereld 
van het onderwerp overlijden.

AppaView-app: 
In deze tweede editie van LATER… hebben wij voor de adverteerder een prachtige  
tool waarmee u uw product of dienst nog beter kunt presenteren aan onze 
lezers. Lezers kunnen de app gratis downloaden. Een icoontje op de pagina in de  
advertorial of advertentie geeft aan dat deze gescand kan worden. De betreffende  
pagina wordt in de app geopend met de bijbehorende link. Dit kan een YouTube filmpje 
zijn, link naar facebook, bestelknop, website… Er is heel veel mogelijk. Wij informeren 
u graag over de mogelijkheden.

EVEN OVER LATER...



FORMAAT
Het magazine heeft een bladspiegelformaat van  
230mm x 297mm. Voor de advertenties geldt een zetspiegel 
van 210mm x 277mm. 

ADVERTENTIES
Voor het binnenwerk is een aantal advertentieformaten 
beschikbaar. Hierin maken we onderscheid in advertenties 
op bladspiegel formaat en zetspiegel (kaders) formaat:

Formaat Breed 
(mm)

Hoog 
(mm)

Overig

2/1 bladspiegel 460 297 Aflopend*

1/1 bladspiegel 230 297 Aflopend*

1/1 kader 210 277 staand

1/2 kader 210 136 liggend

1/4 kader 102 136 staand

*Aflopend = advertentie inclusief snijtekens en 3mm afloop 

rondom.

Kaderadvertenties worden tijdens de opmaak allemaal voor-
zien van een zwart kader van 1pt dikte.

Kleurgebruik!
Advertenties aanleveren in Full Color (CMYK).

TARIEVEN

Formaat Kosten Rechterpagina

1/1 € 2250,- + € 500,-

1/2 € 1250,- + € 300,-

1/4 € 750,- + € 175,-

Tarieven zijn excl. BTW.

Achterpagina: 25% toeslag
Voorkeur: 10% toeslag

BESTANDSTYPES

PDF:
U kunt uw bestanden het beste aanleveren als Hoge Resolutie 
PDF (liefst Certified PDF), waarbij rekening moet worden 
gehouden met het volgende:
• Is de advertentie aflopend, dan moet de pdf voorzien zijn van 

snijtekens en een afloop van 3mm rondom.
• Lettertypen invoegen (fonts embedded) of omzetten naar 

lettercontouren.
• Afbeeldingen gebruiken met een minimale resolutie van 300 

dpi op 100%.
• Advertenties aanleveren zonder kader. 

Open bestanden:
Open bestanden kunt u aanleveren in de volgende
programma´s: InDesign CC, Illustrator CC of Photoshop CC. 
Belangrijk is wel dat alle beelden, illustraties en gebruikte fonts 
worden meegeleverd.

Hulp door onze opmaak
Wij kunnen u helpen bij de opmaak van uw advertentie. Neem 
contact op over de verschillende mogelijkheden

Aanleveren
Advertenties kunnen elektronisch worden toegezonden aan  
Thijs Wehrmeijer: info@ikhebgelijk.nl. Neem voor technische 
vragen met betrekking tot de advertentieopmaak contact op 
met: Thijs Wehrmeijer: 06-246 829 26.

ILLUSTRATIE VAN DE FORMATEN

210mm 210mm

102mm

277m
m

297m
m

460mm

230mm 230mm

136m
m

136m
m

TECHNISCHE SPECIFICATIES


