
IN ÉÉN KLAP BEKEND  
BIJ 2.000 ONDERNEMERS 
UIT DE GEMEENTE  
ALPHEN AAN DEN RIJN!
Het VOA magazine is terug van weggeweest. Het nieuwe 
magazine, waarvan de eerste editie in november 2019 
verschijnt, is veel meer dan een ‘clubblad’. Het wordt een 
kwalitatief hoogwaardig magazine, vol inspirerende  
verhalen over en interviews met bekende en minder bekende 
ondernemers uit de gemeente Alphen aan den Rijn.  
Aangevuld met praktische tips voor ondernemers en  
relevante activiteiten van de VOA. Het magazine wordt 
verspreid onder 2.000 ondernemers in Alphen aan den 
Rijn. Een ideale mogelijkheid om jouw bedrijf te profileren!

Oplage:

2.000 
ondernemers 
(Alphen e.o.)

Verschijning:

2x 
per jaar

Eerste editie:

NOV
2019

Omvang:

60
pagina’s

‘ Zij stoppen 
om 6 uur. 
Daar heb ik 
wel moeite 
mee, ja’
JAN DE BRUIN AXIMPORIBUS MAXIMIN VERAERO
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fue remquame voluptas et diatenihil il imi, 
ullent audis volut auta voloremquam, sim 
facestiam, sum conesti busanim olorepu-
dia coneste moluptius maioribus iur, offic 
te sum eum viduntiis etur sed et as duci 
conet et qui sumendi ipiciur? Estiist 
facimus, sam rem. Quid mos exceaquiae 
volore nobiti offictumqui odio est, volest 
posam quodicim que exerupt atquae et 
acimus expliquaest aute nonse nusa 
venimporemos autat vid es maximinum 
nus dia vel eni omnienda ea quam cor 
alicipsamus derum incte nita delleste pa 
dias doluptatur aut iusandi ut acesci 
sequidebit, sequam recerci psapernam 
volorerias pratio eaque none reperovid qui 
nobit everum hitinte mquatur adipsame 
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Ipsam, ea que simus cor am, tem nonsequae cusandebit ipis  
paris et harum estibus utem exeriatibea eium, aperchi cilicilit 
unt voluptatium quaspit ommodi beribus unt officate officias 

sequodi gentistempos et maio occat aut etur?

De Confrontatie

sin prati dolor simus et etur, comnis 
molute laboremquid ut eatiore nobitatur? 
Cum imus esecabo recatur? 

Quiandit velenime sedia siti commolupti 
con con re consenet ipid untius, unt am 
aut mod et auda sus voluptatemo molent 
et qui resed quiderum faceped quodias aut 
a es sinum et dolo cum nihil ipicitiat 
dolorepudam sendigendunt que sus as 
aceatio. Et modit exped quaestempor rest 
autet omnimus essitio. Dus, seriatiossus 
sequi imodis quam dipidus, corrumqui 
dolorrum eatet ipsumqu iatiate explibus 
sum et as ea solora aut facere am, et 
magnat la con cus dere atem ari ra volor 
autet estiae cullab illabore, suntota 
tiuntotatur? Ucius aci blaborum nonseque 
pra dis rerro dolut etur, unda cum laborro 
reptium evenditem apitatissit, ipsus 
maionsed que conemo cus eatias dem qui 
dolor restis elique nonsequiam, volupta 
tiasimusciis ut apidi reiumetur aciendae. 
Nem fugitate aut volor sinvenis cusdae. 
Neque nus et landae conse ipsum ipsaec-
tum doles a quidit et od maioratius.

Occupta quam escipsanis 
Acere consequam aut fugiae volorestis a 
volora del magnat. Pic torerum et odigen-
dicium int odit quiaeror reius quis et 
pratur aborem rem facescil idicia aborae 

consedi piscimp erent, esecullab is re 
perchicit expla volo eum ne ne pratur 
simperupti utatium esentur remolorum 
rerspel laboreritam, opta simint qui cus.
Nistotas magnime mi, quat dolupici aut 
quibus accae verumendame cus, offictas 
acimus sit, si ditae eariat rati consed 
estrum eos entectiatus ea quidenihicid 
etuscia conet esto mos sin et archictem re 
verum hillibus ea con nossim alibus 
volorest et omnisciusant as dolecestem 
quia sin cum conseniaecea venita solupta-
tem rem sus aciet apis et que omnis 
simodio nsectotat alicidi oditionempor 
aped es dus quistibusdae net ea dignita 
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AL 25 JAAR DE ES DUS 
QUISTIBUSDAE

Het omnisciusant as dolecestem 
quia sin cum conseniaecea 
venita soluptatem rem sus aciet 
apis et que omnis simodio 
nsectotat alicidi oditionempor 
aped es dus quistibusdae net ea 
dignita cum earuntia ad et pro 
mosam, autem es doluptatia 
poreptati alit omnis dit hil init aut 
aut vendel maximillabo. Itatur 
rest, is sitaten fugit etur?



Wil je graag de bekendheid van jouw bedrijf onder onder
nemers in de gemeente Alphen aan den Rijn vergroten?  
Dat kan! In elk magazine reserveren we een (beperkt) aantal 
pagina’s om bedrijven die mogelijkheid te bieden. Je kunt 
daarbij kiezen voor een advertentie, wat als voordeel heeft 
dat je zelf helemaal je boodschap en vormgeving kunt 
bepalen. Maar je kunt ook kiezen voor een meer inhoudelijke 
of redactionele vorm om aan je bekendheid te werken.  
Dat noemen we branded content. Het voordeel van  
branded content is dat je verhaal (tekst en fotografie) wordt 
gemaakt door de redactie, die uitstekend weet hoe je een 
goed artikel schrijft. 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

ADVERTENTIES
Er zijn verschillende advertentieformaten beschik
baar. Je kunt daardoor kiezen voor het formaat dat 
het beste past bij jouw wensen en budget.

Formaat  Tarief
1/1 pagina € 1.000,
1/2 pagina € 650,
1/4 pagina € 350,

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW en 
inclusief 15% bureaucommissie voor ROTA erkende 
reclame en mediabureaus. Aanlevering kanten
klaar als certified pdf. Aanpassing of een nieuw 
ontwerp is tegen een meerprijs mogelijk. 

De formaten zijn als volgt:
1/1 pagina  bladspiegel 220 x 310 mm (b x h),  

+ 3 mm overvul indien aflopend 
opgemaakt

Zetspiegel  196x286 mm
1/2 pagina 196x140 mm
1/4 pagina 96x140 mm

Aanleverdata
•  Reserveren van een advertentie in de editie van 

november is nu mogelijk!
•  Aanleveren van je advertentie voor de eerste editie 

dient uiterlijk 21 oktober plaats te vinden.  
Je kunt je advertentie aanleveren per email: 
adverteren@VOAonline.nl 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

BRANDED CONTENT
Je kunt jouw bedrijf op 
verschillende manieren 
inhoudelijk profileren. 
Samen met de redactie 
en/of de tekstschrijver 
kijken we welke insteek 
het beste bij jouw 
bedrijf past. Is er een 
actualiteit waar we op 
aan kunnen haken of 
beschik je over unieke 
expertise? Dan maken 
we daar een goed 
artikel over. Of kies 
voor het format ‘De 
pitch’, waarin je in 2 
pagina’s jouw bedrijf 
pitcht. 

Formaat  Tarief
2/1 pagina  € 2.500,  

(inclusief fotografie en redactie)
1/1 pagina € 1.750,  
  (inclusief fotografie en redactie)

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW en 
inclusief 15% bureaucommissie voor ROTA erkende 
reclame en mediabureaus. Twee correctierondes 
zijn inbegrepen in het tarief, voor extra correctie
rondes geldt een meerprijs. Reserveren van branded 
content in de editie van november is mogelijk tot 
uiterlijk 25 september 2019.

MEER INFORMATIE 
EN RESERVEREN

Wil je meer informatie over de mogelijkheden  
of wil je meteen reserveren? Neem dan contact  
op met Martine de Vogel via 0623467363 of 

adverteren@VOAonline.nl . 
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BRANDED CONTENT
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diatenihil il imi, ullent 
audis volut auta volo-
remquam, sim facestiam, 
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faccae quo ium nulparia eossitiam, sin 
prati dolor simus et etur, comnis molute 
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Eceratis adit labor aut autentiosam ullesto in nam unt reptate

MARC HUISMAN
Het omnisciusant as doleces-
tem quia sin cum conseniae-
cea venita soluptatem rem sus 
aciet apis et que omnis 
oditionempor aped es dus 
quistibusdae net ea dignita 
cum earuntia ad et pro 
mosam, autem es doluptatia 
poreptati alit omnis.

Rum faccus periae sit et quia 
dolore serum volorep

JOUW BEDRIJF PROFILEREN  
IN HET VOA MAGAZINE


