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REDACTIONELE INFORMATIE 
 

Formule: 
LTM bevat actueel nieuws uit het vakgebied en artikelen over de didactiek van het talenonderwijs. In het blad staat het 
lesgeven centraal: praktische zaken aangaande het lesgeven en lesmateriaal. Dit gebeurt op een betrokken en 
verantwoorde manier. Er is specifieke aandacht voor Duits, Engels, Frans, Nederlands, Nederlands als tweede taal, Fries, 
Arabisch, Turks, Spaans, Russisch, Italiaans, Chinees, Papiaments en gebarentaal. 
 
Verspreiding: 
Levende Talen Magazine is het vakblad voor talendocenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, 
lerarenopleidingen (hbo en universitair) en volwassenenonderwijs. LTM wordt per post op naam verstuurd naar leraren 
levende talen, naar scholen, bibliotheken en onderzoeks- en opleidingsinstituten. 
 
Technische gegevens: 
Bladspiegel: 216 x 270 mm 
Zetspiegel:   186 x 230 mm 
 
 
Verschijningsschema 2016 
Sluiting  Verschijning 
11-12-2015 22-01-2016 
26-01-2016 08-03-2016 
26-02-2016 08-04-2016 
01-04-2016 13-05-2016 
10-05-2016 17-06-2016 
08-08-2016 16-09-2016 
22-09-2016 28-10-2016 
25-10-2016 09-12-2016                                                                        

 
Titel    : Levende Talen Magazine (LTM) 
 
Ondertitel   : Magazine van de Vereniging van Leraren 
                                                           in Levende Talen 
Verschijningsfrequentie : 8x per jaar  
Oplage    : 4.200 exemplaren 
Uitgave van   : Vereniging van Leraren in Levende Talen 



 

ADVERTENTIETARIEVEN PRINT* 

Advertentieformaten en –prijzen 

 

   breed x hoog  zwart-wit  met steunkleur  full colour 
1/1 pagina  186 x 230 mm  739,-   949,-    1.459,- 
1/2 pagina  186 x 113 mm  407,-   514,-        795,- 

of   91 x 230 mm 
1/4 pagina    91 x 113 mm  229,-   304,-        465,- 
1/8 pagina    91 x   54 mm  124,-   175,-        225,- 
 
Contractkortingen:  
3 plaatsingen:   5% 
5 plaatsingen:  10% 
8 plaatsingen:  15% 
 
Aanvullende tarieven 
Tarieven en voorwaarden voor bijsluiters en/of meehechters op aanvraag. 
 
*Prijzen zijn excl. BTW 

 
 

Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals gedeponeerd bij de KvK 

Haarlem, onder nr. 34037301 evenals de Regelen voor het Advertentiewezen. 

 

Bureau Van Vliet B.V. 

Passage 13-31, postbus 20, 2040 AA Zandvoort. 

Telefoon: 023-5714745 fax: 023-5717680 

e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com 

Website: www.bureauvanvliet.com 
 

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL 

Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of opgemaakt in Adobe InDesign. Het 
materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). 
Alle gebruikte afbeeldingen dienen 'hi-res' (hoge resolutie) te zijn. Let u bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-
kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt.  
 
Als Bureau Van Vliet het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten doorberekend 
worden voor de te maken aanpassingen. 
 
De volledige aanlevervoorwaarden voor digitaal materiaal zijn te downloaden op www.bureauvanvliet.com, onder 
het kopje 'info voor adverteerders'. 
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