AANLEVERSPECIFICATIES 2019
ALGEMEEN
Uitgever. Vipmedia Publishing & Services
Sales, Concept & Redactie. Living the Green Life
Verschijningsfrequentie. 4 x per jaar, 1x kerstspecial
Verschijningsdag. Donderdag
Annuleringstermijn. 2 weken (14 kalenderdagen) na opdracht, mits nog vóór de uiterste doorschuifdatum
Betalingstermijn. Conform LTGL ‘algemene voorwaarden b2b’ binnen 30 dagen.
Materiaal. LTGL, Jacobus Spijkerdreef 404, 2136 PZ Hoofddorp
Algemene voorwaarden. Zie LTGL ‘algemene voorwaarden b2b’
Formaat. 230x275 mm (bxh)
Drukprocédé. Rotatie offset
Papiersoort. Binnenwerk: 90 grams lichthouthoudend gesatineerd M.C., omslag 170 grams gesatineerd houtvrij M.C.
Druk. Full colour
Uitvoering. Garenloos gebrocheerd (lumbeck)

AANLEVERSPECIFICATIES
Bladspiegel. 230x275 mm (bxh), bij aanlevering advertentie aflopend 230x275 mm + rondom 3 mm extra afloop
Advertentiemateriaal. Digitale bestanden in het bestandsformaat Certified PDF tijdschriften Nederland1. Het digitale bestand
moet voorzien zijn van een contactproef die is afgestemd op het drukprocédé van de desbetreffende titel, en moet volledig
overeenkomen met de specificaties van de lithograaf. Een insert is pas definitief als deze door Vipmedia Publishing & Services is
goedgekeurd.
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Editie

Nummer

Doorschuifdata 3

Aanleverdata 4

Drukdata

Verschijningsdatum

02/2019

V’GAN 5

24 januari 2019

7 februari 2019

22 februari 2019

14 maart 2019

03/2019

V’GAN 6

18 april 2019

2 mei 2019

16 mei 2019

6 juni 2019

04/2019

V’GAN 7

11 juli 2019

25 juli 2019

9 augustus 2019

29 augustus 2019

06/2019

V’GAN Kerstspecial

19 september 2019

3 oktober 2019

18 oktober 2019

7 november 2019

01/2020

V’GAN 8

10 oktober 2019

24 oktober 2019

8 november 2019

28 november 2019

1

Is dit niet het geval dan is LTGL genoodzaakt buiten u om de PDF te laten aanpassen op uw kosten. Het eindresultaat kan daarom afwijken van u het bedoeld had. LTGL is
hiervoor niet aansprakelijk.
2
Alle andere onderdelen voor het magazine hebben andere deadlines welke apart gecommuniceerd worden.
3
Dit zijn de data tot wanneer u uiterlijk kunt beslissen een plaatsing door te schuiven naar een volgend nummer. De factuur wordt u al wel toegezonden en u bent verplicht
zorg te dragen voor een tijdige betaling.
4
Dit zijn de data waarop u uiterlijk uw advertentie heeft moeten aanleveren aan dorette@livingthegreenlife.com. Bij het niet (tijdig) aanleveren van een advertentie is LTGL
gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de Plank en de producties.

