
INFOKAART Het MotorRijwiel  
motoren - brommers - scooters - techniek - producten - evenementen – lifestyle  

 
Het MotorRijwiel (rond 20.000 lezers) en uitgevoerd in FULL COLOUR wordt als enig Neder-

landstalig blad in Nederland en België gelezen door de “echte liefhebber” die van het 

motor-, brommer- of scooterrijden een blijvende activiteit heeft gemaakt.  

 

Van hen rijdt 62,4% al meer dan 20 jaar motor, brommer of scooter, bezoekt  92% regelma-

tig beurzen en evenementen, leest 68% altijd de bedrijfsadvertenties, leest 88% HMR ge-

heel. Prefe-reert 55,5% het rijden, 44,5% sleutelt liever aan hun tweewieler en ruim 40% bezit 

ook een “nieuwe” motorfiets waarmee zij gemiddeld 5600 km per jaar rijden. Met hun 

klassieker rijden zij gemiddeld 2600 km per jaar en 80% van hen is nog actief in het ar-

beidsproces. Onze lezers geven  HMR het mooie rapportcijfer 8,25.       

  

Uitgever            Stichting Historische Motor Documentatie                                                        Hoofdredacteur: Hans van Dissel 

Adres             Administratie & Redactie:   Postbus 61.141  -  2506 AC -  Den Haag                    Telefoon: +31-(0)70-365 0860  

                               E-mail: motorhmr@xs4all.nl                                                                                        Website: www.motorrijwiel.nu 

Verspreiding         Betapress B.V. Gilze / Imapress, Turnhout   Lezers:   20.000     Frequentie:  6 x per jaar           Pagina’s 92 - 100 

Losse verkoop       NL € 5,95 – Be € 6,50 Jaarabonnement NL € 30,00 – EU € 52,50 -  Buiten EU: € 97,50                

 

ADVERTENTIES IBSP-Communications - Frank van Oortmerssen - Kapelstraat 6 - 5591 HE - Heeze (NL) - www.ibsp.nl  

                        E-mail: info@ibsp.nl          Mobiel  06 53 247 990    of  0031 653 247 990   

 

FORMATEN    Bladspiegel: A4  breedte x hoogte = 210 x 297 mm      Zetspiegel: 184 x 249 mm 

 

ZWART/WIT ADVERTENTIE TARIEVEN   

Full colour   :  + 100 % en in alle formaten  

Steunkleur  :  +   33 %                        Speciale plaats in blad:         +  20 %  extra over de z/w prijs  

Cover 2+3   :  +   25 %      extra over de z/w prijs                          Cover 4:        +  50 %  extra over de z/w prijs 

Bestandsformaten : Certified  PDF of JPG / TIF of Photoshop EPS Overige bestanden worden niet geaccepteerd.  

 

Formaat   Afmetingen                                   1 x plaatsen            3 x plaatsen            6 x plaatsen 

 

1/1          185 x 265 mm    €   588              €    549              €  519 

                   Full colour                  € 1176   €  1098   € 1038 

 

1/2          249 x 92  mm of 184   x 124  mm €  308   €   285   €  260 

               Full colour                        €  616   €   570   €  520 

 

1/4 92  x 124 mm of 184 x  62 mm  € 160   €   152    € 150 

                   Full colour                            €  320                            €   304                            € 300 

 

1/8 92 x 62 mm of  31 x 184 mm  €   100   €    92               €   86  

                   Full colour                                              €   200                           €  184                            € 172   

 

1/16       Zowel in kleur als zwart-wit alleen op basis van jaarcontract = zes opvolgende plaatsingen. Vraag info.   

 

Banners Uitsluitend voor 1/1 en 0,5 pagina adverteerders in de rubriek Agenda of Prikbord. € 75,- per twee maanden.  

               Bij plaatsing in beide rubrieken per twee maanden: € 120,- Vraag offerte! 

 

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-gereed advertentiemateriaal, enz. worden - tenzij anders afgesproken - tegen 

kostprijs doorberekend. Bureaukorting wordt - altijd eerst na overleg - alleen verleend voor  formaten 1/1 (zwart-wit + kleur) en 

1/2, 1/4 en 1/8 (uitsluitend in kleur). Alle tarieven zijn exclusief 21 % BTW en inclusief één bewijsnummer.   

 

De leveringsvoorwaarden zijn conform  de geldende algemene advertentievoorwaarden met als richtlijn de door Stichting 

ROTA in hun laatste redactie vastgestelde en gedeponeerde voorwaarden bij de KVK & Fabrieken te Amsterdam. 

 

 

PRODUCTIETABEL T/M 02 - 2018 

 
    Editie DEADLINES aanlevering kant-en-klare advertenties                    LOSSE VERKOOP VIA BETA PRESS & IMA PRESS 

146 gesloten 9 februari - 12 april 

147 gesloten 13 april - 14 juni 

148 24 mei 15 juni - 16 augustus 

149 19 juli 17 augustus - 11 oktober 

150 20 september 12 oktober - 13 december 

151 22 november  14 december - 7 februari 2018 

 


