
 

 

~ 1 ~ 

ME
DI

AB
RO

CH
UR

E 2
01

8  

 
 
 
 
 
 
 

 

HET HOUTBLAD 

voor de professional in de hout- en bouwsector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

vakblad | website | nieuwsbrieven | sociale media 
Houtdag | search engine marketing | YOURbusinessmedia
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HET HOUTBLAD 
Hét multimediale vakmedium voor de hout- en bouwsector 
De unieke combinatie van vakblad, website, nieuwsbrieven, Houtdag en SEM-oplossingen maken Het Houtblad tot een autoriteit en 
volwaardig gesprekspartner voor professionals in de hout- en bouwbranche. De inhoud van Het Houtblad weerspiegelt de 
veelzijdigheid van hout en de talloze mogelijkheden die dit materiaal biedt. Het blad informeert z’n lezers over  architectuur, 
constructieve en bouwfysische aspecten, ontwikkelingen in duurzaamheid, certificering en toekomstig bouwen. In 27 jaar heeft       
Het Houtblad  zich op kwaliteit en uitstraling ontwikkeld tot een hooggewaardeerd medium in de bouwwereld. 

 

Doelgroep 
De doelgroep van Het Houtblad omvat de gehele bouwketen. Het blad wordt 
verspreid onder personen, bedrijven en instellingen die zich beroepsmatig 
bezighouden met hout. De lezers bevinden zich vooral in de bouwsector, 
voornamelijk onder opdrachtgevers, architectenbureaus, 
woningbouwverenigingen, gemeentelijke bouw- en woningtoezichten en 
bouwbedrijven. Ook wordt het in de houthandel, hout- en meubelindustrie en in 
het middelbaar, hoger en universitair (beroeps)onderwijs gelezen. De lezers zijn 
veelal architect, directeur, manager, bouwkundige, adviseur, meubelmaker, 
aannemer of timmerman. 

Bereik 
 

 
 
 
 
 
13.500 
print 
per editie 
 
 
3.750 
online per 
maand 
 
200 
personen 
per jaar

 

 

10 redenen om te adverteren 
1.  Vergroot de naamsbekendheid van uw bestaande producten 

en merken. 
2.  Bereik op kwalitatief niveau verschillende beroepsgroepen binnen de hout- 

en bouwbranche. 
3.  Presenteer uw diensten en innovaties in een vaste rubriekenstructuur. 
4.  Versterk uw imago. 
5.  Meer deelnemers werven voor uw evenement en uw deelname aan 

beurzen aankondigen. 
6.  Het Houtblad biedt multimediale oplossingen om vakprofessionals 

in de hout- en bouwbranche te bereiken. De juiste mix van 
online en offline exposure. 

7.  Werven van professionals in de hout- en bouwbranche via vier 
kanalen: vakblad, website, nieuwsbrief, Internationale Houtdag. 

8.  Het Houtblad is een betrouwbaar en multimediaal sterk merk 
met een gemiddeld bereik van lezers: in print 13.500 per editie, 
online 3.750 per maand en in person 200 per jaar. 

9.  Het Houtblad is een autoriteit bij architecten, adviseurs enzovoorts. 
10. Het Houtblad helpt u verder met effectieve online campagnes 

en verrijkt uw kennis inzake online marketing via diverse SEM- 
diensten. 

 

■ Totaal bereik:                 17.450 
 

■ Oplage vakblad:                   3.000 
■ Bereik vakblad:                  13.500 
■  www.houtblad.nl :                 3.750 

Unieke bezoekers per maand 
 

■  www.houtblad.nl :                 8.400 
Pageviews per maand 

 

■ Nieuwsbrief:                        2.350 
■ Houtdag:                                200 

Aantal deelnemers 
 

■ Twitter:                               1.615 
■ LinkedIn:                                700

http://www.houtblad.nl/
http://www.houtblad.nl/
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HET MAGAZINE 
Het Houtblad | hét vakmedium voor de hout- en bouwsector 

 

  

    
 

Het Houtblad verschijnt 8x per jaar. In elke editie vindt u uitgebreide beschrijvingen van 
spraakmakende projecten in binnen- en buitenland, inclusief foto’s, tekeningen en 
constructieve gegevens met als uitgangspunt: inspireren en kennis delen. 

 
 

Verschijningstabel 2018: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tip: advertorials in Het Houtblad 
Een advertentie is een uitstekende manier om de lezers van Het Houtblad te bereiken. 

Heeft u meer te vertellen, bijvoorbeeld over een jubileum, succesvolle samenwerking of 

een nieuw product of project? Plaats dan een advertorial in Het Houtblad.  
 
         
        

 

■ Verspreide oplage: 3.000 
■ Meeleesfactor: 4,5 
■ Werkelijk bereik: 13.500

Editie Reserveren Aanleveren Verschijning 
1 18-01-2018 25-01-2018 09-02-2018 
2 01-03-2018 08-03-2018 23-03-2018 
3 18-04-2018 25-04-2018 11-05-2018 
4 31-05-2018 07-06-2018 22-06-2018 
5 02-08-2018 09-08-2018 24-08-2018 
6 13-09-2018 20-08-2018 05-10-2018 
7 18-10-2018 25-10-2018 09-11-2018 
8 22-11-2018 29-11-2018 14-12-2018 

Voorbeeld advertorial.  
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 DE WEBSITE 
Het Houtblad | hét vakmedium voor de hout- en bouwsector 

 

 
 
 
 

■ Pageviews: 8.400 per maand 
■ Unieke bezoekers: 3.750 per maand 

 

 
 
 
 
 
 

houtblad.nl 
houtblad.nl is dé toonaangevende site voor de houtprofessional. De site bevat dagelijks beschrijvingen van beeldbepalende projecten, 
achtergrondinformatie, actuele dossiers, houtblogs enzovoorts. De bezoeker raadpleegt houtblad.nl omdat het praktische, toepasbare en 
volledige informatie biedt. 

 

 

Projecten van innovatieve houtarchitectuur 
Binnenlandse en buitenlandse projecten worden besproken aan de hand van interviews met de architect en andere betrokkenen. Hierin 
wordt onder andere toegelicht waarom voor (een) bepaalde houtsoort(en) is gekozen, hoe het project tot stand is gekomen en hoe het zich 
heeft ontwikkeld. De artikelen worden uitgebreid ondersteund met beelden en tekeningen. 

 

 

Dossiers van actuele onderwerpen 
Verschillende berichten, artikelen en interviews zijn zorgvuldig voor u geselecteerd en gecategoriseerd in een groot aanbod van dossiers over 
onderwerpen, zoals architecten, materialen, projecten, gevelbekleding, milieu en houtproducten. De dossiers zijn voorzien van een 
gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheid. 

 

Website advertising 

 Leaderboard 

Formaat: 728 x 90 pixels 

 Full banner 

Formaat: 468 x 60 pixels 

 Large rectangle  

Formaat: 336 x 280 pixels 

 Logolink 

Formaat: 80 x 60 pixels  

 



~ 5 ~  

 
 

Product van de maand 
Dit is een exclusieve propositie op www.houtblad.nl gedurende één maand.  
 
We lichten een (kalender)maand lang een product uit op de website van Het Houtblad. Deze is te zien in de rechterkolom op de homepage. 
Het blok, inclusief foto, linkt naar een artikel met een uitgebreide beschrijving en URL van de website. Relevante producten worden, indien 
van toepassing, binnen een dossier toegevoegd. 
 
Product van de Maand is inclusief:  
• Vermelding in rechterkolom op de homepagina binnen 

houtblad.nl  
• Speciale artikelpagina met volledige beschrijving en link 

naar uw website.  
• Vermelding in de nieuwsbrief. 

 
                       

 
 

 
 

Houtblog: uw mening over (of uit) de branche 
Spraakmakende projecten worden uitgelicht op de website via een pdf van een artikel, evt. nieuwsartikelen en een blokje met trefwoorden. Wij 
bieden u vanaf nu de mogelijkheid een online blog op houtblad.nl te plaatsen met uw visie, analyse, mening of anekdote uit de hout- en 
bouwsector. Dit is geen commercieel verhaal. Prijs en frequentie in overleg.  
 

Projecten 
Spraakmakende projecten worden uitgelicht op de website via een pdf van een artikel, evt. nieuwsartikelen en een blokje met trefwoorden.  

 

Bedrijvengids 
Een bedrijfsprofiel in onze online bedrijvengids bevat een logo, tekst over uw bedrijf, contactgegevens en een contactformulier om 
rechtstreeks met uw verkoopmedewerker in contact te treden.  
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DE NIEUWSBRIEF 
Het Houtblad | hét vakmedium voor de hout- en bouwsector 

 
 
 
 

 

■ 1x per week verstuurd Het Houtblad  
     een e-mailnieuwsbrief met het laatste 
     en belangrijkste nieuws    

 

■ 2.350 geregistreerde abonnees ontvangen  
     de ze nieuwsbrief 

 

■ Doorklikratio: 29% 
 
 

■ Naast de reguliere nieuwsbrief worden er  
    Ook thema nieuwsbrieven verstuurd 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De digitale nieuwsbrief informeert de lezer één keer per week over het laatste nieuws in de hout- en bouwsector. De nieuwsbrief van Het 
Houtblad is gekoppeld aan  www.houtblad.nl. Een banner of advertorial in de nieuwsbrief biedt u extra exposure bij uw doelgroep. 

 

 

NIEUWSBRIEFCAMPAGNES 
Er zijn verschillende mogelijkheden om op te vallen in de nieuwsbrief van Het Houtblad, bijvoorbeeld door een full banner, tekst- of 
beeldadvertorial. Wilt u meer exposure? Stuur dan een sponsored mailing of profiteer van de redactionele uitstraling via een 
partnermailing. 

 

RICH MEDIA-CAMPAGNES 
Rich media-campagnes zijn online reclamecampagnes die door visuele effecten, bijzondere formaten en het gebruik van video en audio 
opvallender zijn dan de reguliere banners. 

 

SOCIAL MEDIA 
Er zijn meer mogelijkheden om uw merk via onze sociale netwerken te versterken, producten en diensten te verkopen en bezoekers te 
werven. Zo kunt u een grote doelgroep bereiken met een Tweet via ons Twitter-account of een bericht op onze LinkedIn-pagina, een gesprek 
aangaan met de volgers op onze sociale media-kanalen of een mening verifiëren door het plaatsen van een poll op onze LinkedIn-pagina. 

 

 
 
 
 

Het Houtblad 800 leden                              @hethoutblad 1.825 volgers

http://www.houtblad.nl/
mailto:@hethoutblad
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DE  HOUTDAG 
Het Houtblad | hét vakmedium voor de hout- en bouwsector 

 

 

 
Het Houtblad organiseert ieder najaar de Houtdag. Op deze dag brengt Het blad (inter)nationale vakprofessionals uit de hout- en 
bouwbranche samen. Architecten, organisaties en aanbieders van bouwsystemen zijn volop vertegenwoordigd. 

 

 

De Houtdag is een hoogwaardige, onmisbare kennisbijeenkomst voor de vakprofessional in de hout- en bouwbranche,  
en is gekoppeld aan actuele thema’s. Deze worden aan de hand van diepgaande plenaire en interactieve rondetafelsessies 
behandeld. Elke twee jaar fleuren de bekendmaking en uitreiking van de houtprijzen het evenement op: de Houtprijs, bestaande uit de 
Houtarchitectuur- en Houtinnovatieprijs, en de studentenprijs WoodChallenge. Alle genomineerde projecten van de drie prijzen worden 
tentoongesteld. Deze dag biedt een unieke kans uw netwerk te verbreden met tal van netwerkmogelijkheden. 
 

 

Doel van de bijeenkomst 
Leg persoonlijk contact met uw doelgroep en toon uw expertise specifiek gericht op het 
vakgebied van de bezoeker. 

■ Ruim 200 bezoekers 
■ Beoordeling 8,0 
■ Hoogwaardig bezoekersprofiel

 

Voor wie? Architecten, constructeurs, beleidsmakers overheden/woningbouwcorporaties, adviseurs, houthandelaren en aannemers. 
 

 

Participeren? De Houtdag biedt u vele 

mogelijkheden om uw product of dienst te 
presenteren op de Informatiemarkt met een 
stand. Kom daarnaast in contact met 
bezoekers en ga in gesprek tijdens de 
(gesponsorde) rondetafelsessies. Ook zijn er 
volop mogelijkheden een spreker te sponsoren, 
of de lunch of borrel te verzorgen namens uw 
bedrijf. Als sponsor van de Houtdag ontvangt 
u voorafgaand aan het evenement aandacht 
door logovermelding in alle off- en online 
communicatie.

 

 

http://www.houtdag.nl/
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HET MAGAZINE 
Formaten 
Bladspiegel 
1/1 pagina                    210 x 297 mm 
1/1 pagina aflopend        217 x 303 mm 
Zetspiegel                    Staand                         Liggend 
1/1 pagina                    185 x 259 mm                - 
1/2 pagina                     90 x 259 mm                185 x 125 mm 
1/4 pagina                     90 x 125 mm                185 x 60 mm 
Advertentietarieven 
1/1 pagina                    € 2.500,- 
1/2 pagina                    € 1.395,- 
1/4 pagina                    €   795,- 
Adverteren in ‘Snelzoekers’ met full colour logo      € 485,- 
Advertentietarieven op een themapagina 
1/8 staand                    (90 x 62)                      € 285,- 
1/4 staand                    (90 x 130)                    € 415,- 
Overige opties: 
 
Bijsluiter                                                         op aanvraag 
(bv. voor extra aandacht voor uw 
nieuwe product of dienst) 

 

Meehechter                                                      op aanvraag 
(bv. voor het programmaboekje 
van uw evenement) 

 

Opplakker + 1/1 advertentie                               op aanvraag 
(bv. voor directe respons op uw actie) 
Uitklapbare cover                                             op aanvraag 
(bv. voor het plaatsen van de 
jaarkalender van uw organisatie) 

 

Advertorial                                                      op aanvraag 
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst 
in een redactioneel stuk te behandelen) 
Katern                                                             op aanvraag 
(bv. voor het vieren van uw jubileum) 

DE WEBSITE 
Full banner (max. 5 in carrousel)        € 495,- per maand 
Large rectangle (max. 5 in carrousel)   € 750,- per maand 
Leaderboard (1 positie)                     € 950,- per maand 
Rich Media Banner                          op aanvraag 
Zichtbaarheid 
Een large rectangle is run-of-site (behalve eigen marketing- en 
advertorialpagina’s) 
Een full banner wordt geplaatst op de homepage en alle 
overzichtspagina’s (projecten, nieuws, dossiers, agenda) 
Bedrijvengids 
Een bedrijfsprofiel bevat een logo, introtekstje aangeleverd door de 
adverteerder, contactgegevens en een contactformulier. 
In combinatie met snelzoeker in magazine € 495,- per jaar 
Projecten 
Spraakmakende projecten worden uitgelicht op de website door 
middel van een pdf van een artikel, evt. nieuwsartikelen en een 
blokje met trefwoorden. 

 

■ Vermelding als ‘tip’ in de bedrijvengids 
Prijs       € 300,- 

 

 
DE NIEUWSBRIEF 

 

Full banner 
Tekstadvertorial 

            € 395,- 
            € 295,- 

 

 

DE TARIEVEN 
Het Houtblad | hét vakmedium voor de hout- en bouwsector 

MULTIMEDIAAL INSTAPPAKKET 

✓ 1/1 pagina in magazine 

✓ Full banner (1 maand) op website 
✓ Full banner (1 maand) in digitale nieuwsbrief 

 

Speciaal tarief: € 1.950,- (Normaal tarief € 3.390,-) 
 

Projectsponsor – “laat zien dat u erbij was” 
■ Een opvallende vermelding: ‘<materiaal> voor dit project is 

geleverd door <naam sponsor>’ 
■ het logo en contactgegevens met link naar website 
■ overzicht van alle projecten van de adverteerder 
■ Vermelding in de inspiratiebox op de homepage voor 1 week 
Duur   1 jaar                Prijs      € 295,- 
Projectadvertorial – “wordt eigenaar van het project” 
■ een introductietekst 
■ het logo en contactgegevens met link naar website 
■ aangeleverde foto’s, tekeningen en leverancierslijst 
■ vermelding in de inspiratiebox op de homepage voor 2 weken 
■ vermelding van project op de homepage 
■ vermelding van project in de nieuwsbrief 
Duur   1 jaar                Prijs      € 895,- 
Dossiersponsor 
Een sponsor kan zijn eigen exclusieve dossier opbouwen 
rondom een bepaald onderwerp. Een sponsordossier bestaat 
uit: 
■ alle artikelen en nieuwsberichten over het gekozen onderwerp 
■ aanvullende artikelen vanuit de sponsor 
■ opgenomen in uitgelichte dossiers boven aan de pagina 
■ vermelding van dossier op de homepage 
■ vermelding in de inspiratiebox op de homepage voor 2 weken 
Duur   1 jaar                Prijs      € 995,- 
 
Product van de Maand 
Uw product één maand in de spotlight op website en in de 
nieuwsbrief.            Prijs      € 595,- 
Minisite 
Geheel eigen website binnen de omgeving van Houtblad.nl, 
uw logo op de homepage (per maand)                Prijs       € 250,- 
Maximaal Effect-pakket 
■ Minisite 
■ Vermelding op de homepage onder ‘bedrijven uit de branche’ 
■ Banner in de nieuwsbrief (per maand) 

 
 
 

 
Beeldadvertorial                                                         € 250,- 

Mediapakketten 
Project+                            € 495,- 
Projectsponsor en tekstadvertorial in de nieuwsbrief 
Banner+                           € 595,-  
full banner een maand op de website en 4x in de nieuwsbrief 
Online+                         € 2.995,- 
projectadvertorial of dossiersponsor hele jaar banner 
in de nieuwsbrief



 

 

WILT U BETER GEVONDEN WORDEN MET GOOGLE? 
Het Houtblad kan u hierbij helpen! 
Het Houtblad biedt marketingdiensten aan om te zorgen dat u met uw website: 
■ beter gevonden wordt via Google 
■ uw online bereik wordt vergroot 
■ meer omzet kunt genereren 
■ meer kwalitatieve bezoekers ontvangt 
■ kosteneffectief een helder resultaat bereikt! 
 
Bepaal samen met Het Houtblad uw doelstellingen en de juiste aanpak. Wij zullen alle werkzaamheden volledig voor u uit handen nemen. Het 
wordt steeds belangrijker dat potentiële klanten u kunnen vinden op Google. Door het vergroten van uw vindbaarheid zorgt u ervoor dat zij 
met u in contact komen. Het Houtblad biedt u hoogwaardige diensten aan die u helpen dit te bereiken en beter te scoren met uw eigen 
website. Door onze diensten van zoekmachineoptimalisatie (SEO) & zoekmachineadvertising (SEA) toe te passen op uw website haalt u meer 
rendement uit uw marketingbudget. Blijf niet achter en zorg dat ook u gevonden wordt in een van de 88 miljard maandelijkse zoekopdrachten 
op Google! 

 

QUICKSCAN 
Met een quickscan heeft u direct inzicht in de verbeterpunten van uw website. U ontvangt een heldere rapportage met de websiteonderdelen 
waarmee met SEO de meeste winst te behalen is. Gratis bij een adviesgesprek (t.w.v. € 250,-) 

 

ZOEKWOORDENANALYSE 
Weet u niet exact waar uw doelgroep op zoekt? Of heeft u moeite de online markt te doorgronden? Het SEM-team maakt uw 
zoekwoordenanalyse op maat. Zo weet u direct waar uw kansen liggen. € 250,- (Eenmalige analyse) 

 

LINKBUILDING 
Door het inzetten van een Linkbuilding-campagne verhoogt u uw Google Pagerank. Het verhoogt uw populariteit in de ogen van de 
zoekmachine en verbetert uw positie. Vanaf € 800,-. 

 

LANDINGSPAGINA’S 
Landingspagina’s zijn ingericht om betere posities in Google te krijgen. Het voordeel is dat ze snel en efficiënt inzetbaar zijn, waardoor op 
korte termijn een aanzienlijke uitbreiding van het aantal bezoekers gerealiseerd kan worden. Vanaf € 200,- p.m. Minimale looptijd 12 
maanden. 

 

LOCAL PRESENCE 
Met Local Presence wordt uw website gevormd, zodat de juiste opbouw en trefwoorden aanwezig zijn om goed gevonden te worden. 
Uw adres komt direct in beeld wanneer een klant zoekt naar uw product of dienst, binnen een straal van 25 km van uw zaak. 
Vanaf € 250,- p.m. Minimale looptijd 12 maanden. 

 

ADWORDS 
Laat onze Google AdWords-professionals samen met u een campagne uitzetten, passend bij uw doelen. Met optimaal campagnebeheer 
zorgen wij ervoor dat u volop zichtbaar bent in Google voor een door u gesteld budget. Vanaf € 250,-. 

 

WEBSITE-ADVIES 
Wij bieden u diverse vormen van advies, training en monitoring om uw website beter te laten scoren. Hierdoor bent u verzekerd van een 
website die voldoet aan de wensen van zoekmachines die ervoor zorgt dat u continu optimale resultaten behaalt. Vanaf € 200,-. 



 

Uitgeverij:  MYbusinessmedia | Mr. H.F. de Boerlaan 28 | 7417 DA Deventer | Postbus 58 | 7400 AB  Deventer | T: 0570 504 300 | 
F: 0570 504 399 | www.mybusinessmedia.nl | info@mybusinessmedia.nl | Uitgever Suzanne Wanders | Hoofdredacteur Hans de Groot |  
Email Redactie.houtblad@mybusinessmedia.nl |  Webredacteur Margo Verbiest  |  Eindredacteur Kapser Weigang |  

Marketing Stella de Jong | Media consultant Reinier Lolkes de Beer  | T. 06 83 33 20 45 | Email  r.lolkesdebeer@mybusinessmedia.nl | 
Abonnementen  houtblad@mybusinessmedia.nl  
 

YOURBUSINESSMEDIA 
Uw communicatievraagstuk | Onze expertise 
Het Houtblad is een uitgave van MYbusinessmedia. Sinds 2013 is MYbusinessmedia gestart met het initiatief YOURbusinessmedia om u 
nog beter van dienst te kunnen zijn. Of u nu werkt voor een vereniging, overheidsinstantie of onderneming, YOURbusinessmedia helpt u uw 
doelgroep van professionals echt te raken en ze aan te zetten tot actie. Samen met u analyseren wij uw marketing- en 
communicatiedoelstellingen. Wij brengen met u in kaart hoe u de gewenste interactie met uw doelgroep kunt bereiken en welke middelen 
daarbij passen. Wij vormen een op maat gesneden communicatieconcept. En helpen u de ideeën te realiseren. Alle mogelijkheden zijn open, 
of het nu gaat om nieuwe leads, werving, een congres, seminar of klantendag, een pakkende online campagne of is het juist de mix van 
middelen die uw beoogde doelgroep raakt? De mogelijkheden van YOURbusinessmedia zijn talrijk en gericht op uw doelstellingen. Kijk op 
www.yourbusinessmedia.nl voor meer informatie of vraag ernaar bij uw media-adviseur. 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
Het Houtblad | hét vakmedium voor de hout- en bouwsector 
Aanleveren advertentiemateriaal 
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf-document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata. Het aanleveradres 
voor uw materiaal is orders@houtblad.nl, o.v.v. Het Houtblad en het editienummer. Voor niet-gereed materiaal worden technische kosten 
berekend. Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling Orderbegeleiding, telefoon (0570) 504 300. 

 

 

Aanleveren meehechters en bijsluiters 
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven aanleverdata op het volgende adres: Sikkens Grafische Afwerkers | t.a.v. Vincent 
Buitenhuis o.v.v. Het Houtblad, het editienummer en het ordernummer | Staverenstraat 13 | 7418 CJ Deventer 

 

 

Aanleveren bannermateriaal 
Uw bannermateriaal kunt u aanleveren bij de afdeling Online Traffic. U kunt uw banners sturen naar: orders@houtblad.nl. 
Aanleverdata banners in overleg met uw media-adviseur. 

 Wat kan het Houtblad voor u betekenen? 
Vraag naar de mogelijkheden. 
 
Neem contact op met onze media-adviseur: Reinier Lolkes de Beer | T. 06 83 33 20 45 | E. r.lolkesdebeer@mybusinessmedia.nl 
 
Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand met MYbusinessmedia op basis van de 
algemene voorwaarden waarvan op aanvraag een exemplaar wordt toegezonden 
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mailto:Redactie.houtblad@mybusinessmedia.nl
mailto:r.lolkesdebeer@mybusinessmedia.nl
file://fs01/DEV_Data/Marketing/Cluster%20Houtblad/Tariefkaarten/2016/houtblad@mybusinessmedia.nl
http://www.yourbusinessmedia.nl/
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