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Gratis inspiratiemagazine 
voor de toekomstige 

woningbezitter

Doelgroepverspreiding door makelaars en adverteerders in 
Noord-Holland Noord. 



TARIEVEN  

2/1 advertorial € 1750 
2/1 advertentie € 1400 

1/1 advertorial € 975
1/1 productshopping € 900  
1/1 advertentie  € 800

1/2 advertorial € 575 
1/2 advertentie € 450 

  
EXTRA’S  
Aantal cadeau-exemplaren 100 

Drukbestand PDF € 25 

Jpg voor social media ja 

Online magazine ja 

Extra vermelding met gegevens ja 

Alle bedragen zijn ex. 21% btw. Tarieven zijn per editie. 

CONTACT

Babette Felius • babette@maggsmedia.nl • 06 2538 4468 of Ruby van Stipriaan • ruby@maggsmedia.nl • 06 3000 3225

SPECIFICATIES
Papier omslag 250 grams, binnenwerk 100 grams 
1/2 pagina (122 h x 190 br mm)
1/1 pagina (280 h x 220 b mm afl opend) + 3mm snijmarge
2/1 pagina (280 h x 440 b mm afl opend) + 3mm snijmarge
LET OP: MAGGS wordt in de rug gelijmd met een patril van 
5 mm. Zet daarom tekst niet te dicht op de rand van de 
advertentie. Houd rechts minimaal 15 mm aan.

TOESLAG VOORKEURSPAGINA
•  achterkant +55% 
•  binnenkant achterzijde +35%
•  pagina 2 of 3 +35%
•  naast editorial +25%

•  naast inhoud +25%
•  advertentie rechts indien 

ruimte +15% 

Nieuw!
THUIS! magazine is een informatief inspiratie-
magazine waarin je leest over (ver)kopen, 
(ver)bouwen, aankleden en verduurzamen van 
woningen. Door te verspreiden via makelaars 
schieten we niet met hagel, maar richten we 
ons direct op een interessante doelgroep: 
toekomstige woningbezitters. U ontvangt 100 
exemplaren, waarin u mooi gepresenteerd staat, om 
aan relaties en klanten te geven. Dit magazine komt 
eens per jaar uit en wordt vanaf april verspreid.

VERSPREIDING
Vanaf april 2021 worden in de volgende plaatsen 7500 
exemplaren verspreid via makelaarskantoren (4000), 
doelgroepadverteerders (3000) en leestafels (500). De make-
laarskantoren blijven wij bevoorraden t/m oktober.
Akersloot, Alkmaar, Bergen, Bergen aan Zee, Broek op Langedijk, 
Callantsoog, Camperduin, Castricum, Dirkshorn, Egmond aan 
Zee Egmond Binnen, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, 
Noord-Scharwoude, Oudorp, Oudkarspel, Petten, Schagen, 
Schoorl, Sint Pancras, Tuitjenhorn, Uitgeest, Waarland, Warmen-
huizen, Zuid-Scharwoude.
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INHOUD
Het wordt een magazine rond de 60 pagina’s met een geva-
rieerde inhoud en een stijlvolle vormgeving. Qua invulling kan 
er gedacht worden aan ‘Binnenkijkers’, inspiratiepagina’s, tips, 
trends, ideeën, productshoppings, persoonlijke verhalen, advies/
informatie, interviews, columns, advertorials en advertenties.


