
Advertentie- en 
sponsorbrochure 2023

Opdrachtgever, opdrachtnemer en toeleverancier: voor elk onderdeel uit 
de branche is de KPB-ISA de ontmoetingsplaats voor boomspecialisten. 
Professionals die actief zijn als boomverzorger, boomtechnisch adviseur, 
boomveiligheidscontroleur, boombeheerder, producent, toeleverancier, 
docent, schrijver of beleidsambtenaar. Als zelfstandige, als werkgever, 
in loondienst of in opleiding. U bereikt uw doelgroep via onze kanalen.

KENNISBIJEENKOMSTEN  ·  VAKBLAD BOMEN  ·  NKB  ·  WEBSITE KPB-ISA

KPB-ISA Postbus 1000 Unit A0957  ·  2260 BA Leidschendam  ·  contact@kpb-isa.nl  ·  www.kpb-isa.nl
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Doel van de kennisbijeenkomsten is het bieden 
van een ontmoetingsplaats, waarbij het  
vergroten van onze gemeenschappelijke kennis 
centraal staat. KPB-ISA organiseert verschillende 
kennisbijeenkomsten, waarbij de kennisbijeen-
komsten en de webinars de voornaamste zijn. 

De kennisbijeenkomsten op locatie worden 5 keer per 
jaar georganiseerd, steeds op de tweede zaterdag van 
de even maanden. Actuele onderwerpen komen hier aan 
bod. De kennisbijeenkomsten worden goed bezocht en 
vinden voor het merendeel plaats op het IPC te Schaars-
bergen. 
De ruimte is geschikt voor 150 mensen. Het voorportaal is 
geschikt om tijdens een fysieke bijeenkomst materialen 
te verkopen of producten te demonstreren en tentoon 
te stellen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid 
dient u dan een verzoek in via: contact@kpb-isa.nl. Het 
bestuur neemt uw verzoek vervolgens in behandeling.

Webinars

De webinars staan gepland op elke tweede donderdag 
van de oneven maanden. 

Vraag naar de mogelijkheden bij: 

KPB-ISA | afdeling PR & Communicatie
E-mail: contact@kpb-isa.nl

Facturering 

Per kennisbijeenkomst wordt gefactureerd. 
De verenigingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW. 
De bedragen op de facturen zijn derhalve nettobedragen.

Agenda

De datums voor onder meer de aankomende 
kennisbijeenkomsten en webinars kunt u 
terugvinden in de agenda op onze website.

Stand 

Voor een eenmalige stand zijn de kosten € 1,- per 
bezoeker. Bij een jaarreservering (5 x) € 300,-

Afmetingen stand (lxbxh): 250 x 200 x 200 cm

https://www.kpb-isa.nl/index.php/agenda
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Advertentie uiterlijke 
aanleverdatum 

do 23 februari 2023
do 25 mei 2023
do 24 augustus 2023
do 23 november 2023

Verschijningsdatum 
vakblad Bomen

#62 - do 16 maart 2023
#63 - do 15 juni 2023
#64 - do 14 september 2023
#65 - do 14 december 2023

Het vakblad BOMEN verschijnt 4 keer per jaar en is  
gericht op kennisdeling, in de breedste zin van het 
woord, en wordt verspreid onder bijna 1.200 leden  
(peildatum 1 januari 2023): van de Kring Praktiserende 
Boomverzorgers en leden van onze Belgische zuster- 
organisatie Bomen Beter Beheren.

Technische specificaties advertenties

De advertentie moet geschikt zijn voor vierkleuren offset 
druk en opgemaakt zijn in de kleuren CMYK. Bestanden 
die verwerkt kunnen worden zijn InDesign, (Illustrator) 
EPS en PDF. In de eerste twee gevallen dienen gebruikte 
fonts en beeldmateriaal meegeleverd te worden. 
Foto’s en andere TIFF-bestanden hebben een resolutie 
van 300 DPI (bij gebruik op 100%) en zijn opgebouwd 
in de drukkleuren CMYK. Losse logo’s worden als EPS-file 
(vectorbestand) aangeleverd. 

De prijzen voor adverteren in ons vakblad kunt u   
terugvinden achterin deze brochure.

Vraag naar de mogelijkheden bij: 

KPB-ISA | afdeling PR & Communicatie
E-mail: contact@kpb-isa.nl

Facturering 

Losse advertenties worden per vakblad gefactureerd. 
De verenigingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW. 
De bedragen op de facturen zijn derhalve nettobedragen.
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Tarieven 

Nieuwe advertentie 1/1 pagina: € 225,00
Nieuwe advertentie 1/2 pagina: € 180,00
Nieuwe advertentie 1/4 pagina: € 135,00
Nieuwe advertentie 1/16 pagina: € 90,00
Kleine correcties/aanpassingen in een bestaand 
(Pdf of In Design) bestand: € 30,00*

Prijzen o.b.v. digitaal aangeleverde teksten en  
afbeeldingen. Facturering geschiedt rechtstreeks 
door Vuijst Visuals. Genoemde prijzen zijn excl. Btw.

Ontwerpservice
U kunt uw vakblad-advertentie of websitebanner op 
laten maken door de vormgever van het vakblad Bomen. 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met  
Marije Vuijst via: info@vuijstvisuals.nl 
Website: www.vuijstvisuals.nl
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Nederlandse Kampioenschappen 
voor Boomspecialisten 
Deze kampioenschappen worden één keer per jaar 
georganiseerd op een wisselende locatie. Dit is een drie 
dagen durend evenement, waar klimmend Nederland en 
België aanwezig is. Ook hier is het doel, naast het meten 
van elkaars prestaties, het uitwisselen van kennis onder 
de deelnemers, vakgenoten en het publiek. Nationale 
en internationale klimmers strijden twee dagen om het 
Nederlands kampioenschap. Tevens is er een studenten-, 
een hoogwerker- en een boomveiligheidscompetitie. 

Dit evenement is voor jong en oud. Voor kinderen is een 
kinderklimboom ingericht. Scholen in de buurt worden 
geïnformeerd over het bestaan van de kinderklim en 
de dag voorafgaand aan de competitie uitgenodigd om 
kennis te komen maken. 

NKB 2023

Datum: 11, 12 en 13 mei 2023
Locatie: n.t.b.

Wilt u sponsor zijn?

Meer informatie over onze sponsormogelijkheden kunt u 
terugvinden achterin deze brochure.
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Website KPB-ISA

Hier vindt u onder meer alle informatie over de 
Kennisbijeenkomsten, het vakblad Bomen, het 
NKB, de Agenda, informatie over de verschillende 
lidmaatschappen en meer: www.kpb-isa.nl

Website
Op de homepage van de KPB-ISA website kunt u uw 
naamsbekendheid vergroten door een logo in een banner 
mee te laten draaien.  

De kosten zijn € 105,- per jaar. Afmetingen: 234 x 60 mm 
(b 242px x h 71px).

Meer informatie over onze sponsormogelijkheden kunt u 
terugvinden achterin deze brochure.

Vraag naar de mogelijkheden bij: 

KPB-ISA | afdeling PR & Communicatie
E-mail: contact@kpb-isa.nl

Facturering 

Per jaar wordt gefactureerd. 
De verenigingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW. 
De bedragen op de facturen zijn derhalve nettobedragen.
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Ja, ik wil graag op de volgende wijze bijdragen aan de KPB-ISA

Tarieven 2023 advertentie vakblad bomen:     
  Afmetingen (mm) Per keer

Achter-pagina aflopend  214 x 290  € 725,00 

Hele pagina   188 x 263  € 650,00  

1/2 pagina   188 x 130  € 350,00 

1/4 pagina   91,5 x 130  € 185,00 

1/16 pagina (staand)  44 x 63  € 70,00 

1/16 pagina (liggend)  92 x 30  € 70,00

Los inlegvel*   A4  € 775,00
*aanleveren in A4-formaat

Banner website:

Afm. 234 x 60 mm  242 x 71 pixels € 110,- per jaar

Stand kennisbijeenkomstdag:

Afm. 2,5 x 2 x 2 meter per keer: € 1,-/deelnemer    per jaar:€ 300,-

Sponsoring 2023

 GOUD  € 2.200,-

 4x advertentie 1/2 pagina Vakblad Bomen  ·  Standruimte en vlaggen bij masterklim NKB  ·  Logo startpagina Webinar 

 Vermelding als sponsor met groot bedrijfslogo op de website · Logo Facebook

 ZILVER  € 1.250,-

 4x advertentie 1/4 pagina Vakblad Bomen  ·  Standruimte en spandoeken bij het NKB  ·  Logo startpagina Webinar

 Vermelding als sponsor met middelgroot bedrijfslogo op de website · Logo Facebook

 BRONS  € 417,-

 4x advertentie 1/16 pagina Vakblad Bomen  ·  Standruimte en spandoek bij het NKB  ·  Logo startpagina Webinar

 Vermelding als sponsor met klein bedrijfslogo op de website  ·  Logo Facebook

 Vrienden van NKB  € 150,-

 Vermelding als vriend op de website  ·  Spandoek in de vriendenboom 

Voor alle voorwaarden zie ook de actuele sponsorbrief: https://www.kpb-isa.nl/index.php/nkb/sponsoring-nkb
 
     Ik word vrijwilliger bij de KPB-ISA

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Straat

Postcode                   Plaats

Datum

U kunt dit formulier per mail sturen naar contact@kpb-isa.nl of per post naar: Postbus 1000 Unit A0957 
2260 BA Leidschendam. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op.

©2023 KPB-ISA -  Eventuele prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.                        vormgeving: www.vuijstvisuals.nl
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