
 
 

 

 

Advertentiedossier Klimop 2022 

 

Wie is Natuur.koepel vzw? 

Natuur.koepel is de regionale koepel van natuurverenigingen uit Zuid-West-Vlaanderen (waaronder 

alle Natuurpunt en VELT afdelingen, …). Onze vzw is actief in 14 steden en gemeenten en werkt rond 

natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Zo’n 6000 gezinnen in Zuid-West-Vlaanderen maken deel uit van 

onze vereniging. 

Naast het opvolgen van lokale beleidsdossiers organiseert Natuur.koepel ook heel wat drukbezochte 

natuur- en milieuactiviteiten en heeft de vereniging verschillende natuur/aankoopprojecten lopen. Via 

thematische werkgroepen bieden we geïnteresseerden uiteenlopende activiteiten aan. Het 

secretariaat te Kortrijk zorgt dagelijks voor een gestroomlijnde werking.  

Dit alles maakt van Natuur.koepel een belangrijke speler op het vlak van natuur- en milieubescherming 

die goed gekend is bij het brede publiek. Natuur.koepel haalt met haar activiteiten, acties en projecten 

dan ook vaak de lokale, regionale en nationale pers. 

 

Tijdschrift Klimop 

Het ledentijdschrift Klimop is het uithangbord van onze vereniging en loodst de lezer binnen in de 

wereld van natuurbescherming, biodiversiteit, beleidsdossiers in Zuid-West-Vlaanderen. Naast een 

aantal vaste rubrieken biedt Klimop plaats aan boeiende algemene natuur- en milieuartikelen. De 

frisse lay-out en de schitterende foto’s gieten dit alles in een zeer leesbaar tijdschrift van maar 

liefst 60 bladzijden, gedrukt op volledig gerecycleerd papier.  

 

Klimop wordt 4 keer per jaar uitgegeven op ongeveer 6000 exemplaren en wordt verstuurd naar 

onze leden, alle burgemeesters en schepenen van milieu en ruimte ordening uit ons 

werkingsgebied én heel wat andere verenigingen en organisaties. Klimop is ook digitaal 

raadpleegbaar op issuu.com/klimopdigitaal 

 

De lay-out, druk en verzending van Klimop kosten onze vereniging veel geld. Dankzij onze 

adverteerders hebben wij de middelen om er een hoogstaand tijdschrift van te blijven maken, met 

inhoudelijk sterke teksten, prachtige foto’s en een frisse lay-out.  

 

    
  De covers van de 4 edities van Klimop in 2021 

 

 



 
 

 

 

Kostprijs advertentieruimte 2022 

 

Formaat 1 editie 2 edities 3 edities 4 edities 

1/12e A4 pagina € 40 € 80 € 120 € 150 

2/12e A4 pagina € 75 € 150 € 210 € 280 

3/12e A4 pagina € 110 € 220 € 320 € 400 

4/12e A4 pagina € 140 € 275 € 410 € 520 

6/12e A4 pagina € 200 € 385 € 580 € 750 

12/12e A4 pagina € 350 € 685 € 1.000 € 1.250 

 

 

Oplage 

6500 exemplaren 

Papiersoort 

Respecta100 Mat 100gr: 100% gerecycleerd - en  

FSC gecertificeerd papier 

  

Verschijningsdata 

 2e week januari 2022 

 1e week april 2022 

 1e week juli 2022 

 1e week oktober 2022 

Deadline aanleveren advertenties 

 1 december 2021 

 1 maart 2022 

 1 juni 2022 

 1 september 2022 

  

Bestellen  

Via het bestelformulier in bijlage of door contact op te nemen met het secretariaat van 

Natuur.koepel vzw. 

  

Meer informatie 

Secretariaat  Natuur.koepel vzw  

 

Nele Devriendt, coördinator 

Warande 9, 8501 Heule 

056/36 28 04 - 0487/64 45 85 

nele@natuurkoepel.be 

 

www.natuurkoepel.be 
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Bestelformulier - advertentie in Klimop - 2022 

Geachte, 

 

U gaf aan geïnteresseerd te zijn om te adverteren in Klimop, het tijdschrift van Natuur.koepel vzw.  

Graag willen wij u danken voor uw vertrouwen! 

Gelieve onderstaand bestelformulier aan te vullen en ondertekend terug te sturen naar Nele 

Devriendt, Natuur.koepel vzw, Warande 9, 8501 Heule of per mail naar nele@natuurkoepel.be. 

 

Organisatie:..................................................................................................................................  

 

Contactpersoon: ...............................................     BTW nr: .........................................................  

 

Straat: ................................................................     Nummer: ......................................................  

 

Postcode: ..........................................................     Gemeente: ....................................................  

 

Telefoon: ...........................................................     Fax: ...............................................................  

 

E-mail: ...............................................................     url: .................................................................  

 

Verschijningsdata: 

  januari 2022 

  april 2022 

  juli 2022 

  oktober 2022 

 

Formaat       >  afmeting (BxH) 

  1/12 pg >  62 x 67 mm 

  2/12 pg >  130 x 67 mm   62 x 140 mm 

  3/12 pg >  198 x 67 mm   62 x 211 mm               96 x 140 mm 

  4/12 pg >  130 x 140 mm   62 x 285 mm               198 x 90 mm       96 x 186 mm 

  6/12 pg >  198 x 137 mm 

  1 pg >  210 x 297 mm 

 

De adverteerder verbindt zich hierbij het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer 

BE45 7755 7540 1189 van Natuur.koepel vzw, ten laatste 30 dagen na factuurdatum. 

 

Datum en handtekening: 

 

 


