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1/2 pagina (200 x 141 mm)

€ 475,-

Adverteren in Daniël
Daniël is hét blad voor de reformatorische jongere. Naast de jongeren zelf 

wordt het blad ook gelezen door hun ouders. Dat maakt adverteren 

aantrekkelijk. U bereikt namelijk 25.000 lezers in de gereformeerde 

gezindte. In iedere Daniël is beperkt ruimte voor advertenties. Adverteren 

kan éénmalig, maar ook een aantal keer tegen een aantrekkelijke prijs. 

We denken graag met u mee. In deze advertentiespecial laten wij u de 

mogelijkheden zien! Neemt u snel contact op? 

Diane van Looijengoed 
Administratie Daniël



1/1 pagina (220x307 mm)

€ 875,- *

1/4 pagina (97,5 x 141 mm)

€ 250,-

Diane van Looijengoed 
Administratie Daniël

* Dit is de prijs van een advertentie in het blad.
U kunt ook op de volledige achterpagina 
adverteren, hiervoor rekenen wij € 925,-



Bezoek- en 
postadres

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

Voordelig adverteren

Overweegt u een advertentie in Daniël? Denk er eens over na of meerdere plaatsingen aantrek-
kelijk zijn voor u. Als u op tijd reserveert, kunnen we ervoor zorgen dat u meerdere keren per 

jaar zichtbaar bent. Juist dat helpt u of uw organisatie verder! We hebben scherpe tarieven voor 

meerdere plaatsingen:

- Drie advertenties:   15% korting op de totaalprijs

- Vier adverenties:   20% korting op de totaalprijs

- Vijf of meer advertenties:   25% korting op de totaalprijs

- Wilt u adverteren voor een non-profitorganisatie? Dan krijgt u nog eens 15% extra korting.

De genoemde kortingen gelden alleen als er in één keer gereserveerd wordt.  

Plaatsingsbeleid

Daniël is een blad voor jongeren. Daniël neemt een grote rol in binnen reformatorische gezinnen. 
We vinden het daarom belangrijk dat de advertenties relevant zijn voor jongeren of gezinnen. Om 

die reden kan niet iedere willekeurige organisatie adverteren in Daniël en kunnen we adverten-
ties of de aanvragen hiervan weigeren.  

Product ruilen?

Vanuit Daniël organiseren we graag winacties voor onze abonnees. Voor bedrijven hebben we 
hiervoor een passende aanbieding bedacht: u kunt een product beschikbaar stellen, waarbij u een 

advertentie krijgt aangeboden met de waarde van het aangeboden product. Iets voor u?

Reserveren

Wilt u een reservering doorgeven? Of heeft u vragen? Neem dan snel contact op:

daniel@jbgg.nl

0348-489948



28 november 2022

2 januari 2023

16 januari 2023

30 januari 2023

13 febuari 2023

27 februari 2023

13 maart 2023

27 maart 2023

10 april 2023

24 april 2023

8 mei 2023

22 mei 2023

12 juni 2023

29 juni 2023*

29 juni 2023*

12 juni 2023*

11 september 2023

25 september 2023

9 oktober 2023

23 oktober 2023

6 november 2023

20 november 2023

5 januari 2023

26 januari 2023

9 februari 2023

23 februari 2023

9 maart 2023

23 maart 2023

6 april 2023

20 april 2023

4 mei 2023

19 mei 2023

1 juni 2023

15 juni 2023

6 juli 2023

3 augustus 2023

31 augustus 2023

21 september 2023

5 oktober 2023

19 oktober 2023

2 november 2023

16 november 2023

30 november 2023

14 december 2023

Looft den HEERE!

Schepping, jou een zorg?

Engelen

Wacht op God

In protest!

Hoe mooi is dat! (over seksualiteit)

Zo zijn onze manieren 

Twijfel en onzekerheid

Vrede

Maria Louise 

Geloof en vervolging

Keuzestress

Manasse

Wat doe jij in de vakantie? 

G.H. Kersten

Gevangenschap

Man en vrouw schiep hij hen (over genderdiversiteit)

Calvijn

Schoonheid van soberheid

Vriendschap

Dubbeldik adventsnummer (extra grote oplage)

Oudjaar - Terugblik

* Extra vroege aanleverdatum i.v.m. de zomervakantie. 

Planning 2023

Het is natuurlijk extra slim om uw advertenties te plaatsen in het nummer met een bijpassend 

thema. Een nieuwe laptop in het nummer ‘Techniek en de toekomst’ bijvoorbeeld! We hebben ook 

gelijk de verschijningsdata en de bijbehorende deadlines voor u inzichtelijk gemaakt. De 

planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Thema          verschijningsdatum    deadline
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