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Together we make it work!

Specialisten op het gebied
van straal- en spuitapparatuur

✔  VERKOOP
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VAKBLAD
OPPERVLAKTETECHNIEKEN

Hét vakblad in Nederland dat zich richt op de 
oppervlaktebehandelende industrieën en tevens 
orgaan van de Vereniging voor Industrieel Opper-
vlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION).

De redactie stelt zich ten doel de industrie optimaal 
te informeren over zaken die voor de uitvoering 
en uitbesteding van oppervlaktetechniek relevant 
zijn voor de lezersgroep: inkopers, opdrachtgevers, 
constructeurs, ontwerpers, applicateurs van 
oppervlaktetechnieken, onderhoudskundige functio-
narissen, corrosie- en verfdeskundigen en andere 
geïnteresseerden. 

In OT wordt geschreven over toepassingen, problemen 
en oplossingen. Daarnaast is er ruimte voor het opnemen 
van productinformatie, nieuwswaardige persberichten 
van bedrijven en de mededelingen van de Vereniging ION. 
Ook wordt veel aandacht gegeven aan relevante beurzen 
en congressen.

Adverteren
Voor nadere informatie en/of het 
reserveren van advertentieruimte 
kunt u contact opnemen met
Robbin Hofman van Jetvertising b.v.
T: +31(0)70 399 00 00 
E: robbin@jetvertising.nl

Jetvertising



 

 

Advertentietarieven
Full colour  1x  3x  6x of meer
1/1 pagina € 2.400 € 2.150 € 1.920
1/2 pagina € 1.350 € 1.225 € 1.075
1/4 pagina € 780 € 700 € 625
1/8 pagina € 450 € 400 € 350
Leden van Vereniging ION krijgen 10% korting op de advertentietarieven.

Inserts 
Uw flyer tot 20 gram verspreid met de hele oplage van 
Oppervlaktetechnieken voor € 975.-

Formaten (breed x hoog)
 staand liggend Bladspiegel
1/1 pagina 185 x 268  210 x 297
1/2 pagina 90 x 268 185 x 132
1/4 pagina 90 x 132 185 x 64
1/8 pagina 90 x 64 185 x 30

Gemiddelde oplage per maand: 2.500

Rubrieksadvertenties 
Uw contact gegevens onder een specialisme naar keuze in het 
brancheregister: 
Per vermelding € 250,- per jaar. 
Logo in fc per jaar € 305,-. 
Online doorplaatsing € 250,-per vermelding op
www.oppervlaktetechnieken.com

Alle overeenkomsten komen tot stand met Vereniging ION op basis van de algemene voorwaarden van Vereniging ION, waarvan zij u op aanvraag een exemplaar zal doen toekomen.

Toeslagen*
Omslag  2  10%
Omslag  3  10%
Omslag  4  20%
Voorkeursplaats  15%
*Uitsluitend  in  overleg

Specificaties
Technische gegevens
Drukprocedé offset
Papiersoort 100 grs. Hv mc mat
Raster zww 60
Raster fc 60
Afsnede bij aflopend 3 mm rondom

Advertentiemateriaal
Resolutie van de PDF: 300 dpi, opmaak 100%. 
Gebruikte lettertypes moeten zijn ingesloten. Alle 
kleuren moeten CMYK-kleuren zijn. Bij plaatsing op 
de bladspiegel altijd minimaal 5 mm afloop rondom. 
Voor vragen over advertentiemateriaal kunt u 
contact opnemen met onze aftersales 070 399 00 00. 

Bij aanlevering van niet kant en klaar advertentie-
materiaal worden technische kosten doorberekend. 

Tarieven gelden vanaf 1 oktober 2021 en vervangen 
alle voorgaande tarieven. Tussentijdse wijziging van 
de gegevens op deze tariefkaart voorbehouden. 
Alle tarieven zijn per plaatsing en excl. BTW.

Contactgegevens
Advertentieacquisitie 
Jetvertising b.v.
Tiendweg 12
2671 SB Naaldwijk
T 070 399 00 00
I www.jetvertising.nl
Robbin Hofman
E robbin@jetvertising.nl (verkoop)
E advertenties@jetvertising.nl (aftersales)

Uitgever/redactie
Tiendweg 12
2671 SB Naaldwijk
T 070 399 00 00
I www.vereniging-ion.nl of www.jetvertising.nl
E oppervlaktetechnieken@jetvertising.nl

Verschijningsdata
Verschijning Reserveren Materiaal  Topics + events 
2 februari 16 januari 18 januari Apparatuur en Installaties
2 maart 13 februari 15 februari Reinigen, ontvetten en stralen + machinebouw
20 april 3 april 5 april Meet en Regeltechniek – Duurzaamheid en Innovatie + MES voorbeschouwing
1 juni 15 mei 17 mei MES 2023
14 september 28 augustus 30 augustus Poedercoaten, natlakken, galvaniseren en anodiseren + MES Nabeschouwing
19 oktober 2 oktober 4 oktober Behandeling bouw, infra en staalconstructies en 3D printing
30 november 13 november 15 november Meet- en regeltechniek – High tech gereedschappen en Organische deklagen
Data en thema’s onder voorbehoud van wijzigingen.



 

 

Alle overeenkomsten komen tot stand met Vereniging ION op basis van de algemene voorwaarden van Vereniging ION, waarvan zij u op aanvraag een exemplaar zal doen toekomen.

Betreedt  het  podium  www.oppervlaktetechnieken.com!

Beslissers in de oppervlaktebehandelende industrie 
beschouwen Oppervlaktetechnieken als belangrijkste 
bron van vakinformatie. 
Via www.oppervlaktetechnieken.com heeft men 
toegang tot nieuws en productinnovaties. De 
abonnees en leden van Vereniging ION hebben 
daarnaast toegang tot alle artikelen en de database. 
Oppervlaktetechnieken.com is voor hen een onmisbare 
bron van relevante, up-todate informatie. Daar kunt 
u als adverteerder van profiteren! Het aantal banner 
posities is en blijft beperkt opdat iedere adverteerder 
de aandacht krijgt die men verdient.

Formaat in pixels, tarieven per maand
Maanden  1  3  6  12
Banner 370x200 € 600 € 450 € 340 € 260
Full banner 1310x110 € 1.200 € 900 € 675 € 500

Branchevermelding online € 250 per jaar
Bijplaatsing van een logo € 305 per jaar

Plaatsing Advertorial
U heeft de mogelijkheid om een advertorial te plaatsen 
voor € 350 per plaatsing dit bericht blijft maximaal een 
half jaar op de website staan.

Extra voordeel
Indien u adverteert in het vakblad Oppervlaktetechnieken 
dan ontvangt u 15% korting op alle tarieven.



Kom  voor  het  voetlicht  met  de  Informat.ION  nieuwsbrief!

Via de digitale nieuwsbrief van de Vereniging ION 
in contact met meer dan 2.100 beslissers die allen 
werkzaam zijn in de oppervlaktebehandelende 
industrie. 19 keer per jaar ontvangen zij  de 
belangrijkste nieuwsitems uit de sector.

Mogelijkheden:
• Banner
480x120 pixels
of
• Advertorial
Kop en tekstblok van maximaal 50 woorden plus 
afbeelding 520 x 180 pixels met daarbij een  URL 
naar de volledige tekst. 

Per editie  1  6  12  19
 € 295 € 265 € 240 € 215
Voor nadere informatie of reserveringen,
kunt u contact opnemen met
Robbin Hofman van Jetvertising b.v.

T: +31(0)70 399 00 00
E: robbin@jetvertising.nl
I: www.jetvertising.nl

Advertorial

Banner


