
 
 

 
 
 

Tariefkaart ab 2015 (Aandrijven en Besturen) 
 
ab behandelt de ontwikkeling, modificatie en het onderhoud van machines, installaties 
en productielijnen, waarin motion control en aandrijf- en besturingstechnieken zijn 
toegepast. De redactie combineert applicatieartikelen, bedrijfsreportages en interviews 
met vaste onderwerpen op het gebied van aandrijftechniek, besturingstechniek, motion 
control, industriële netwerken, onderhoud en productieautomatisering. 
ab richt zich op gebruikers én ontwerpers van aandrijf- en 
besturingscomponenten/systemen en software, directeur/eigenaar, hoofd Technische 
Dienst, technische bedrijfsleider, medewerkers uitvoering TD, machine- en 
apparatenbouwers, projectleiders, inkopers, sales engineers en onderhoudstechnici. 
 
Oplage 6.400 exemplaren in Nederland en België. 
 
Verschijningsdata 2015 

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2015 

1/2 03 februari 07 januari   

3 10 maart 11 februari   

4 07 april 11 maart Beurs Mocon 

5 12 mei 15 april Safety event 

6/7 16 juni 20 mei   

8/9 08 september 12 augustus 
 10 13 oktober 16 september   

11/12 10 november 14 oktober   

 
Tarieven excl. BTW 

  1x 3x 5x 10x 20x  Techvertorials* 

Omslag pagina II full colour € 3.200 € 2.850  € 2.700 € 2.400 € 2.100  1 pagina € 2.880 

Omslag pagina III full colour € 3.200 € 2.850  € 2.700 € 2.400 € 2.100  2 pagina’s € 3.535 

Achterpagina full colour € 3.500  € 3.145 € 2.975 € 2.650 € 2.315  4 pagina’s € 5.950 

          

1/1 pagina full colour € 2.750  € 2.535 € 2.400 € 2.135 € 1.870  Meedrukkers* 

1/2 pagina full colour € 1.500     € 1.375 € 1.300 € 1.230 € 1.150  2 pagina’s € 2.444 

1/4 pagina full colour € 900   € 760 € 720 € 670 € 625  4 pagina’s € 3.262 

1/8 pagina full colour € 550  € 485 € 450 € 400 € 350  8 pagina’s € 5.437 

Speciale plaats: +25%        * Geen bureaukorting 

 

ProductProfiel of bedrijfsprofiel advertentie 
Formaat:1/2 pagina staand in full colour.  
Incl. opmaak en afgedrukt met achtergrond in uw  bedrijfskleuren all-in € 975,-. 
Aanleveren:  
● Kopregel (max. 6 woorden)  
● Bodytekst max. 1500 tekens incl. spaties (200 woorden)  
● Foto in hoge resolutie in jpeg, eps of pdf  
● Adresgegevens en bedrijfslogo  
● Kleur achtergrond aangeven 
 

AB en Engineersonline hebben wekelijks e-nieuwsbrieven en regelmatig een thema-nieuwsbrief met vele 
bannermogelijkheden! 

 

 

Voor vragen en reserveringen kunt u contact opnemen met:  
 
Rob Swart 
Sr. Int. Account Manager 
Tel. +31 (0)6 - 22796633  
E-mail: r.swart@mybusinessmedia.nl 
 
Dennis Wielheesen 
Account Manager  
Tel. 0570 - 504385 
E-mail: d.wielheesen@mybusinessmedia.nl 
Kijk ook op www.aandrijvenenbesturen.nl  

Formaten breedte x hoogte in mm 

Bladspiegel: 210 x 297 mm 

Zetspiegel: staand liggend 

1/1 pagina 185 x 259 mm n.a. 

1/2 pagina 90 x 259 mm 185 x 123 mm 

1/4 pagina 90 x 123 mm 185 x   60 mm 

1/8 pagina 90 x   60 mm 185 x   30 mm 

Bijsluiter (los) max. 205 x 297 mm 
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