
Veterinaria

2023

Presentatie en prijslijst



Algemene informatie

en technische gegevens

Periodiciteit

8 nummers per jaar  

Taal

Frans

Formaat

210 mm breed x 297 mm hoog (DIN A4) in

vierkleurendruk

Doelgroep

Alle dierenartsen gevestigd in Wallonië en

Brussel – Industrie – Faculteit

Diergeneeskunde Universiteit Luik –

Instellingen en Agentschappen (FAGG, FAVV,

ARSIA,...) – Federale Overheidsdiensten

Landbouw en Volksgezondheid – Laatste jaar

studenten op aanvraag

Oplage

2500 exemplaren

Verspreiding

2850 exemplaren

Verzending

Per post in blister verpakt



Layout 

Grootte in mm
Quadri

Prijs excel. BTW per
publicatie 

2de cover

3de cover

4de cover

Bijsluiter op halve bladzijde naast advertentie (Z/W druk) : 316 € 

297 x 420 297 x 210 148,5 x 210 
ou
297x105 

148,5 x 105 
ou
75x210 

2087 € 1177 € 703 € 414€

1450€

1406 €

2071 €

/ / /

/ / /

/ / /

Alle advertenties worden op een rechterpagina geplaatst met uitzondering van de tweede en de
vierde cover alsook de 1/2 en 1/4 blz die zullen geplaatst worden volgens beschikbaarheid.

Basis prijzen per advertentie



Abonnementen krijgen voorrang voor de reservaties van 2de, 3de en 4de cover.

Deze abonnementen zullen u gefactureerd worden einde 2021 of in januari 2022 (naar keuze) en
moeten in een keer betaald worden op 30 dagen facturatie datum. De eventuele bijkomende
bladzijden zullen gefactureerd worden bij het versturen van het nummer waarin ze verschijnen. 
Een splitsing van de betaling in vier heer is mogelijk mits een toeslag van 5%.

Één bladzijde publiciteit (A4) in de 8 nummers van
2022

Indien abonnement en soms bijkomende bladzijde
(A4)

2de cover

4de cover

 Één 1/2 bladzijde A4 in de 8 nummers van 2023

3de cover

7679 €
960 € per advertentie

900 €
per bijkomend blad

9254 €
1157 € per advertentie

9025 €
1128 € per advertentie

13 472 €
1684 € per advertentie

4938 €
617 € per advertentie

Abonnementen



Advertenties van dierenartsen praktijken/klinieken,
aankondigingen van congressen en andere dierenartsen
bijeenkomsten georganiseerd door dierenartsen
verenigingen - commerciële artkiels en press release van
firma’s.

Verzending brochure/document met Veterinaria

Publiciteit op adresdrager

A4 : 741€
1/2 A4 : 414€
50% korting op één inlassing per
nummer voor de firma’s die één
abonnement P8 nemen.

Prijs op aanvraag (van 1450€
tot 2400€ volgens document)

Prijs op aanvraag

Andere advertenties

Los te maken publiciteit (A4, A5, A6 formaat) Vanaf 1 100 € 

Geclassificeerde advertenties

Klassieke advertentie (max. 252 tekens spaties
inbegrepen. Publicatie in een nummer van Veterinaria +
gedurende 1 maand te bekijken op de website.

Omkaderde advertentie : Omkaderde tekst (max. 2200
tekens inclusief spaties) + logo. Publicatie in een uitgave van
Veterinaria + gedurende 1 maand te bekijken op de website.

240€

A4 : 850€
A5 : 510€
A6 : 370€



Technische gegevens - Materiaal

Bestand

Adobe PDF 

Résolutie

Hoge resolutie - drukwerkkwaliteit min. 300dpi

Afloop 

3 mm afloop aan de vier zijden

Formaat document  

216 x 303 mm

Einde formaat

210 x 297 mm 

Opsturen van bestanden

Rechtsreeks per mail naar de drukker drukkerij.desmet@pandora.be, 

kopie aan morgan@upv.be en aan upv@upv.be

Kleuren

Quadri (geen pantone)

Het opstellen van documenten of het aanpassen van bestaande

documenten zullen gefactureerd worden tegen kostprijs.

 N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8

Ontvangst
materiaal

06/01 17/02 31/03 08/05 09/06 07/08 06/10 17/11

Publicatie 02/02 16/03 27/04 01/06 17/07 04/09 02/11 14/12

Kalender 2022



Bestelbon

Veterinaria

Datum

Firmastempel + handtekening van de verantwoordelijke persoon

Bedrijfsnaam

de verantwoordelijke 
persoon en functie

facturatieadres

Btw-nummer

Telefoon

Factuurtitel

Gewenste facturatie 2022 2023

8 A4 binnenpagina’s abonnement
(7679€)

8 COVER 2 abonnement (9254€)

8 COVER 3 abonnement (9025€)

8 COVER 4 abonnement (13472 €)

 8 A5 binnenpagina’s abonnement (4938€)

Extra pagina’s (981€)

Andere abonnementsmogelijkheden op aanvraag

TOTAAL : 

S p o n s o r i n g

w w w . u p v . b e / p a r t e n a i r e s



Contacten

 

MORGAN BECZEK 

Advertenties - info facturatie en administratie

+ 32 (0)496/10 12 96

morgan@upv.be

www.upv.be

upv@upv.be

Secretariaat

Rue des Frères Grislein, 11

1400 Nivelles

+32 (0)67 21 21 11

BTW : BE 0452 622 289 - RPR RPM Nivelles

ALAIN SCHONBRODT
 Verantwoordelijke uitgever
alain.schonbrodt@upv.be

 
+ 32 (0) 67 21 21 11


