
De Tuinliefhebber valt elk kwartaal (seizoen) op de mat bij leden van tuinclubs die zijn 
aangesloten bij AVVN samen natuurlijk tuinieren en bij supporters van AVVN. De 
Tuinliefhebber is voor AVVN een belangrijk communicatiemiddel richting leden en 
supporters, die samen een lezersgroep vormen van ruim 32.000 (en groeiende!) in totaal. 
Elke editie bevat tips, informatie en inspiratie voor samen groen doen en genieten van het 
seizoen. 

De Tuinliefhebber nodigt uit om naar buiten te gaan en laat je de seizoenen beleven. In De 
Tuinliefhebber lees je over thema’s als natuurlijk tuinieren en het bevorderen van 
biodiversiteit, het plezier in en van de buurttuin, maar ook over moestuinieren en hoe je 
daarmee je eigen voedsel kunt kweken en gezond(er) en zelfvoorzienend(er) kunt leven. 

De Tuinliefhebber biedt je betrouwbare informatie, is een serieus tijdschrift, maar wel 
met een lichte, vrolijke toon.  

Een deel van de artikelen, columns, recepten en recensies, kun je online teruglezen: via 
detuinliefhebber.nl en via het het besloten AVVN-ledennet, avvn.nl/ledennet. Via het 
ledennet kun je ook in contact komen met andere tuinliefhebbers en zo ervaringen en tips 
uitwisselen. Handig én leuk! 

Doelen AVVN en De Tuinliefhebber 
De belangrijkste doelen van AVVN zijn: samen tuinieren, natuurlijk tuinieren, meer groen 
in de leefomgeving, elkaar helpen door het delen van ervaring en kennis op het gebied 
van samen en natuurlijk tuinieren. Deze doelen komen terug in de artikelen van De 
Tuinliefhebber.  

Lezersbereik: ruim 32.000 tuinliefhebbers, leden van aangesloten tuinclubs en supporters 
van AVVN. 
De doelgroep van De Tuinliefhebber is bovengemiddeld geïnteresseerd in natuurlijk 
tuinieren. Dat is tuinieren zonder gif, met enkel natuurkracht. Dat betekent zoveel 
mogelijk soorten bij en door elkaar waardoor een natuurlijk evenwicht ontstaat en 
bestrijding van ziekten en plagen niet nodig is. Veel lezers zijn ook bekend met het 

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van AVVN. 
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https://www.avvn.nl/de-tuinliefhebber
https://www.avvn.nl/ledennet
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/keurmerk
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/keurmerk


Uitgever: De Tuinliefhebber is een uitgave van de AVVN samen natuurlijk tuinieren 
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Gedrukte oplage: Ruim 32.000 exemplaren 

Advertentieformaten en prijzen 

b x h in mm Prijs 
1/1 pagina fc zetspiegel 174x245mm € 1.500,- 
1/1 pagina fc bladspiegel 210 x 275 mm + 3mm afloop 

1/2 pagina fc liggend 174 x 118 mm € 825,- 
1/2 pagina fc staand 84,5 x 245 mm 

1/4 pagina fc liggend 174 x 55 mm € 475,- 
1/4 pagina fc staand 84,5 x 118 mm 

1/8 pagina fc 84,5 x 55 mm € 295,- 

Toeslagen 
We bieden de mogelijkheid om te adverteren op de achterpagina. 
Tarieven op aanvraag.  
Prijzen zijn exclusief BTW. 

Aanleveren materiaal 
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt als Certified Pdf, 300 dpi (of als Adobe 
InDesign, EPS of TIFF-bestand). Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte 
fonts en illustraties (minimaal 300 dpi), alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). Let 
u er bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog
steunkleuren toevoegt. AVVN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
advertenties te weigeren, als de in de advertentie aangeboden producten of diensten het
doel en/of de werkwijze van de organisatie kunnen schaden.

Aanleveren advertenties : traffic@virtumedia.nl (o.v.v. De Tuinliefhebber en 
editienummer) 
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Verschijndata 2022 
Nr verschijningsdatum sluitingsdatum 
1. 11-03-2022 26-01-2022
2. 03-06-2022 20-04-2022
3. 02-09-2022 20-07-2022
4. 25-11-2022 12-10-2022

Advertentie in de Emailnieuwsbrief 
Elke 3de week van de maand verstuurt een nieuwsbrief met seizoenstips en 
groeninformatie naar 5.000 tuinliefhebbers.  

Advertenties kunnen op verschillende plekken in de nieuwsbrief worden opgenomen. 
Tekstitem 150 woorden + rechtenvrije afbeelding van 1920 x 600 pixels bxh + url 
Prijs € 175,- 
Tekstitem 90 woorden + rechtenvrije afbeelding van 540 x 400 pixels bxh + url 
Prijs € 150,- (ex btw)  

Aanleveren 7 werkdagen voor publicatiedatum 
Eerdere edities van de AVVN nieuwsbrief kun je online teruglezen via avvn.nl/nieuwsbrief 

Contact 
Marieke van Lagen, Virtùmedia 
T. 0031 (0)30-693 31 92
E. mvanlagen@virtumedia.nl

De advertentieverkoop voor De Tuinliefhebber wordt in 
samenspraak met AVVN door Uitgeverij Virtùmedia 
uitgevoerd.  

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van 
toepassing.  

https://www.avvn.nl/nieuwsbrief
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

