
Magazine OnderWeg is een inspirerend en eigentijds magazine dat zich 
richt op christenen die God en de kerk liefhebben en midden in het 
leven staan. Het biedt beschouwingen, interviews en reportages over 
relevante, actuele thema’s voor christenen. Daarnaast is er aandacht 
voor jeugdwerk, missionair kerk-zijn en bijbelstudie. Magazine Onder-
weg ontstond in 2015 uit een  samenvoeging van de bladen Opbouw 
(NKG) en De Reformatie (GKv).

 
Algemene informatie

Uitgave
Persvereniging OnderWeg
Abonnementsprijs: actuele tarieven staan op de website vermeld

De redactie 
OnderWeg wordt gemaakt door een redactie van betrokken mediamen-
sen en theologen. Contact met de redactie:  
Jacomine Oosterhoff (eindredacteur), redactie@onderwegonline.nl 

Opmaak                         
Bredewold Communicatievormgevers, www.bredewold.nl

Druk                                 
Zalsman Zwolle B.V.

Verschijningsfrequentie
Verschijning om de 3 weken en de zomermaanden om de 4 weken

Abonnement en oplage
Druk: 2750

OnderWeg App (volledige magazine digitaal)
Totaal: 2950
App only 200

Bijsluiters: worden zowel bij de druk verspreid als in de app geplaatst.
Losse verkoop: OnderWeg is ook op aanvraag verkrijgbaar via de 
website.

Website
www.onderwegonline.nl voor adverteren op de website kunt u contact 
opnemen met Nico Postuma.

Technische gegevens
Drukprocédé: Offset
Papiersoort: g-print gestreken offset
Zetspiegel (b x h) 184 mm x 264 mm
Reproductiemateriaal: Acrobat PDF
Bestandsformaten: Acrobat PDF
Resolutie: 300 dpi op ware grootte
Aflopend alleen mogelijk bij hele pagina en op aanvraag. 

Verschijningsdata 2022

 OnderWeg nummer  1 8  januari

  2 29  januari

  3 19   februari

  4 12  maart

  5 2  april

  6 23   april

  7 14  mei

  8 4  juni

  9 25  juni

  10 16   juli

  11 13 augustus

 Jeugdspecial 12 10  september

  13 1   oktober

 Special 14 22  oktober

  15 12   november

 Combinatienummer 16/17 10   december

 

22 oktober nr. 14 is de jaarlijkse extra dikke special 
met extra verspreiding.

Informatie voor adverteerders 2022

Inspirerend magazine voor christenen die God 
en de kerk liefhebben en midden in het leven staan. 
Opinie, interviews, informatie.



INSPIRATIE 

VOOR  

REISGENOTEN
HOOPVOL EN

INSPIREREND



Advertentieformaten en tarieven
(alle prijzen exclusief btw)

 Grootte Breedte x hoogte in mm Kosten

 1/1 pagina 184 x 264 € 700

 1/2 pagina liggend 184 x 130 € 360

 1/2 pagina staand 90 x 264 € 360

 1/4 pagina liggend 184 x 63 € 190

 1/4 pagina staand 90 x 130 € 190

 1/8 pagina liggend 90 x 63 € 100

Korting bij aantal plaatsingen (jaarcontract):
 5 - 11 x 12 - 20 x 20 - 24 x
Korting 5% 10% 15%

Insteken van drukwerk
OnderWeg wordt verstuurd in doorzichtige kunststofhoes.  
Insteken van drukwerk mogelijk. 
Kosten 900 euro (niet groter en zwaarder dan het magazine)
Boven 10 gram kunnen extra kosten i.v.m. porto doorberekend  
worden.

Informatie, reserveringen en 
aanleveren materiaal

Nico Postuma
Tel. 06 - 139 959 05 
e-mail: adverteren@onderwegonline.nl  
Inzenden van materiaal uiterlijk dinsdag, anderhalve week voor  
verschijningsdatum.

Opmaak van advertenties
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-gereed  
advertentiemateriaal kunnen worden doorberekend.

Facturering
Advertentieadministratie OnderWeg
M. Bos-Oosterbroek, Schoonoordselaan 20 3941 KN Doorn;
Tel. 0343-41 40 52, e-mail: financien@onderwegonline.nl

HOOPVOL EN

INSPIREREND Informatie voor adverteerders 2022


