
 

ADVERTENTIES EN AANKONDIGINGEN IN AMNESTY IN ACTIE 

Over Amnesty in Actie 

 Amnesty in Actie is een interne, driemaandelijkse uitgave van de 
Vlaamse afdeling van Amnesty International.  

 Redactionele artikels die Amnesty-activisten boeien :  
 Goed nieuws 
 Nieuw uit de beweging 
 Actualiteit 
 Evenementen 
 Achtergronddossiers  
 ... 

 Oplage: ca. 26.000 ex.  
 

 Verschijnt 4 x per jaar : 1 maart – 1 juni – 1 september - 1 december 

 Uitgever : Amnesty International Vlaanderen vzw 

 Website uitgever : www.amnesty.be 

Technische gegevens: 

 Drukprocédé: offset-rotatie 
 Formaat: open : 297 (H) x 420 mm 

                gesloten: 297 x 210 mm 
 Volume: 16 pagina’s A4 
 Druk: R/V 4/4 
 Papier: 80 gr/m³ Maco LHH mat 
 Afwerking: persgelijmd en schoongesneden 

Redactie:  
 Hoofdredactie: Nina Berghmans 
 E-mail: AmnestyinActie@aivl.be 

Over de Amnesty activist 

Amnesty International is voor haar werk afhankelijk van tienduizenden 
vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze de organisatie actief ondersteunen. 
Ze zijn lid van de organisatie, doneren giften, zijn actief in lokale 
(jongeren)groepen, schrijven brieven,...  

Een Amnesty-activist wordt gedreven door verontwaardiging over ernstige 
mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle 
mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.  

Over Amnesty International 

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige 
organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek 
en actie.  
 

http://www.amnesty.be/
mailto:AmnestyinActie@aivl.be


Amnesty International telt meer dan 3 miljoen leden verspreid over 150 landen. De 
organisatie bestaat uit 89 nationale of regionale afdelingen met aan het hoofd de Secretaris-
Generaal Salil Shetty en het Internationaal Bestuur. 
 
Amnesty International is de belangrijkste mensenrechtenorganisatie. In 1977 ontving 
Amnesty International de Nobelprijs voor de Vrede omdat ze 'door haar actie ter verdediging 
van de menselijke waardigheid tegen vernederende behandeling, geweld en marteling, de 
weg heeft vrijgemaakt voor vrijheid, gerechtigheid en zo voor vrede in de wereld.'” 

Aard advertenties 

De redactie van Amnesty in Actie houdt zich het recht voor om advertenties en aankondiging 
van evenementen te weigeren . 

Enkel advertenties en aankondigingen van evenementen worden geplaatst die 
overeenstemmen met het karakter van het activistenblad Amnesty in Actie.  

Amnesty International moet akkoord gaan met de inhoud en het uitzicht van de ingediende 
advertentie en deze bekijken in het licht van de internationale werkregels van de organisatie. 

Opmaak advertenties 

De inhoud, figuren en/of foto’s van de advertentie of aankondiging wordt volledig 
aangeleverd door de adverteerder.  

Aan deze inhoud of foto’s wordt niets gewijzigd door de redactie van Amnesty in Actie, tenzij 
om zettingredenen. 

Reservaties 

9 weken voor verschijningsdatum 

Inleveren materiaal 

 Leveringstermijn: 7 weken voor verschijningsdatum 
 Materiaal: digitaal aan te leveren, certified PDF-bestanden 
 Voor aflopende formaten: 5 mm snit rondom de advertentie nog te voorzien 
 Bijkomende technische gegevens voor het aanleveren van het advertentiemateriaal 

op aanvraag. 

Tarieven 
De prijs wordt berekend op basis van het formaat van de advertentie of aankondiging en de 
locatie in het magazine.  



 

Formaat Afmetingen 
hoogte x breedte in mm 

Kost pagina 2 
/nummer 

Kost pagina 14 of 15  
/nummer 

 
1/1 pagina  

 297 x 210 mm 
(aflopend) 

 283 x 196 mm 
(bijgesneden) 

1700 EUR 1500 EUR 

 
1/2 pagina 

 148 x 210 
(aflopend)  

 134 x 196 mm 
(bijgesneden) 

950 EUR 850 EUR 

 
1/3 pagina  

 99 x 210  
(aflopend) 

 79 x 196 
(bijgesneden) 

700 EUR 600 EUR 

 
1/5 pagina  

 105 x 148 mm  
(aflopend) 

 91 x 134 mm 
(bijgesneden) 

NVT 400 EUR 



 
1/8 pagina  

 72 x 105 mm 
(aflopend) 

 91 x 58 mm 
(bijgesneden) 

NVT 225 EUR 

Alle tarieven zijn inclusief opmaakkost.  

Kortingen bij meerdere advertenties: 

 2 inlassingen: 5 % 
 3 inlassingen: 15 % (mogelijk vanaf formaat 1/3 pagina en kleiner) 
 4 inlassingen: 25 % (mogelijk vanaf formaat 1/3 pagina en kleiner) 

U krijgt een bevestiging van uw advertentie of aankondiging per e-mail. U krijgt een factuur 
per post. Alle betalingen moeten voldaan worden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Verschijningskalender 2014: 1 maart 2014, 1 juni 2014, 1 september 2014, 1 december 2014 
 
Voor vragen of concrete afspraken, neem contact op met Nina Berghmans, hoofdredactie: 
NinaB@aivl.be, tel: 03 271 16 16 

mailto:NinaB@aivl.be
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