
PlotatHome is een eigentijds tijdschrift voor projecten met de snijplotter

PlotatHome geeft op systematische, 

duidelijke en overzichtelijke manier uitleg 

over alle mogelijkheden van de snijplotter. 

Naast een enorme diversiteit aan projecten 

met handige stappenfoto’s, bieden we ook 

gratis patronen aan voor zowel de ScanNcut, 

Silhouette Cameo en Cricut.

PlotatHome is een eigentijds tijdschrift voor 

beginnende en gevorderde ‘plotters’ en een 

onmisbare bron van informatie voor iedereen 

die graag creatief bezig is met de snijplotter! 

Het full colour magazine verschijnt vier keer 

per jaar in Nederland en België. 

Tarievenkaart

info@plotathome.nl www.plotathome.nl

25% korting 
Adverteerders die 

ook in StitchatHome 
adverteren 

ontvangen 25% 
korting op de 
advertentie-
tarieven.



Tarieven  

Full colour tarieven breedte x hoogte 1x 4x

1/1 pagina 210 x 297 mm + 3 mm €1.335,00 €1.195,00     

1/2 pagina 190 x 137 mm of 92 x 277 mm (in overleg) €695,00 €625,00     

1/4 pagina 92 x 135 mm €385,00 €345,00      

1/8 pagina 92 x  65 mm €225,00    €215,00     

Rubriek ’gezien’ ongeveer 4 regels €225,00* 

Banner p/j 115 x 55 mm €415,00* 

Nieuwsbrief tekstadvertentie + beeld 1 x €175,00  2 x €140,00
 

* alleen mogelijk in combinatie met een advertentie

Toeslagen
Achterpagina plus 15% 

Omslag 2 of 3 plus 10%  

Speciale plaats plus 10% 

Bijsluiter op aanvraag

Advertorial op aanvraag 

Uitgever
Blad Apart

Kerkstraat 63

6987 AB Giesbeek, Nederland

[M]  +31 (0)6 29214942

[E]  info@bladapart.nl

[I]   www.bladapart.nl

[I]   www.plotathome.nl

Advertentie-exploitatie
ER-Communicatie 

Sonja Rothuis

[T]  +31 (0)6 39854234

[E]  sales@er-communicatie.nl

[I]   www.er-communicatie.com

• genoemde tarieven zijn per plaatsing

• genoemde tarieven zijn exclusief BTW

• genoemde tarieven op basis van compleet aangeleverd digitaal materiaal (drukklaar)

• genoemde tarieven zijn exclusief de voorbereidingskosten (= basisopmaak) per advertentie

• bij een voorkeursplaatsing geldt een verhoging van 10%

• bij afwijkend materiaal worden productiekosten in rekening gebracht

Paginaformaat
A 1/1 pagina bladspiegel 210 x 297 mm + 3mm afloop rondom

B 1/1 pagina zetspiegel 190 x 277 mm

C 1/2 pagina liggend  190 x 136 mm

D 1/4 pagina staand  92,5 x 136 mm

E 1/8 pagina liggend  92,5 x 65,5 mm

Titel

PlotatHome 

      

Oplage  

Circa 7.500 exemplaren per uitgave.

Verschijningsfrequentie 

Vier maal per jaar: medio januari, april,  

juli en oktober.

Abonnementen

Jaarabonnement per 4 nummers €33,95 (binnen 

Europa €37,50 p.j. en buiten Europa €50,00 p.j.) 

Het magazine wordt verzonden naar abonnees in 

Nederland en België.

Losse verkoop

€9,45 per nummer (België €9,99). De magazines zijn 

verkrijgbaar via de betere tijdschriftenwinkels, de 

vakhandel en hobbywinkels in Nederland en België.
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