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Redactionele formule:
Scooter&bikexpress is een maandelijks magazine waarin op een  
geheel andere manier aandacht wordt besteed aan scooters en 
lichte motoren. Het tijdschrift biedt informatie over verschillende  
aspecten van scooter- en motorrijden op een positief kritische 
manier. Scooter&bikexpress is een magazine voor -en gemaakt door-  
de scooterrijder. De redactie houdt zich, als enige in de markt,  
al meer dan 20 jaar bezig met scooters en alles er omheen. 
Scooter&bikexpress is daarom dè autoriteit op het gebied van 
scooters en lichte motorfietsen. 

Kortweg biedt Scooter&bikexpress informatie over bromfietsen 
en -scooters, motorscooters en lichte motoren, kleding, veiligheid, 
gadgets en actuele ontwikkelingen over milieu en veiligheid zonder  
daarbij beleving en emotie uit het oog te verliezen. Scooter&bikexpress 
biedt de rijder van de toekomst een overzicht van de wereld van  
scooters en lichte motoren. Scooter&bikexpress zal daarnaast 
nieuwe initiatieven, zoals elektrisch rijden blijven volgen maar we  
gaan ook terug in de tijd. Elke maand besteden wij aandacht aan  
Young- en Oldtimers en volgen we de ontwikkelingen op het  
gebied van onderdelen en accessoires voor de oudere bromfietsen.

Inhoud:
In Scooter&bikexpress vindt de lezer alles wat te maken heeft 
met scooters en lichte motoren:

-  Uitgebreide (vergelijkings) tests van relevante modellen
-  Het laatste nieuws van de internationale motorbeurzen
-  Reportages over productintroducties
-  Een complete catalogus (1 maal per jaar)
-  Reportages met betrekking tot kleding en accessoires
-   De stand van zaken wat betreft de scootermarkt 

 (verkopen en ontwikkelingen in regelgeving)
-  Reportages over klassiekers
-  De laatste gadgets voor de (motor)scooterrijder
-  Lezersaanbiedingen
-  Het laatste nieuws op het gebied van elektrische scooters
-  Reisverhalen
-  Het laatste Scooterbelang nieuws

Uitgever Maurice van Oosten 
Hoofdredacteur  Raymon de Kruijff 

raymon@hetprocespublishing.nl
Bladmanager  Maurice van Oosten 

maurice@hetprocespublishing.nl
Administratie  Maaike Hulst 

administratie@hetprocespublishing.nl 
Vormgeving Robin de Kok
  robin@hetprocespublishing.nl

Redactieadres
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM  Rotterdam - Nederland
Tel:  0031 (0) 10-425 96 21

Scooter&bikexpress is een uitgave van: 

Over ons:



Aflopend:
210 mm B x 297 mm H
+ aan alle zijden 5mm 
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Aflopend:
420 mm B x 297 mm H
+ aan alle zijden 5mm
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Binnen zetspiegel:
staand 90 mm B x 277 mm H
liggend 190 mm B x 133 mm H
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Binnen zetspiegel:
staand 57 mm B x 277 mm H
liggend 190 mm B x 86 mm H
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Binnen zetspiegel:
staand 40 mm B x 277 mm H
liggend 190 mm B x 62 mm H
blok 90 mm B x 133 mm H
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Binnen zetspiegel:
liggend 190 mm B x 48 mm H
blok 90 mm B x 100 mm H
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Binnen zetspiegel:
blok 90 mm B x 62 mm H1/8
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€ 395,-

€ 275,-

tarieven 2019
Deze prijzen vervangen en vernietigen alle voorgaande tarieven en zijn exclusief BTW en grafische opmaak.  
Prijzen gelden voor levering van materiaal volgens onze opmaak.

Editie Week  
nr.

Verschijnings 
datum

Aanleverings 
datum

Scooter&bikexpress #140 52 28 december 7 december

Scooter&bikexpress #141 5 29 januari 11 januari

Scooter&bikexpress #142 9 26 februari 11 februari

Scooter&bikexpress #143 14 2 april 11 maart

Scooter&bikexpress #144 18 3 mei 11 april

Scooter&bikexpress #145 22 28 mei 10 mei

Scooter&bikexpress #146 27 2 juli 7 juni

Scooter&bikexpress #147 31 30 juli 10 juli

Scooter&bikexpress #148 35 27 augustus 9 augustus

Scooter&bikexpress #149 40 1 oktober 13 september

Scooter&bikexpress #150 44 29 oktober 11 oktober

Scooter&bikexpress #151 48 26 november 8 november

Testjaarboek #9 47 19 november 31 oktober

Mogelijkheid Formaat (pixels) Tarief

Header (Homepage) 960 x 300 px € 675,-

Skyscraper 120 x 600 px € 375,-

Leaderboard 728 x 90 px € 375,-

Banner 468 x 70 px € 275

Nieuwsbrief  € 375,-

Advertorial (Homepage) € 275,-

Advertentiemateriaal
- aanlevering volgens kalender
- grafische opmaak: prijs op aanvraag
-  Bij aanlevering van advertenties afwijkend van onze specificaties wordt de 

kostprijs van aanpassing doorberekend.

Extra’s
Inserts, gesealde bijlagen, enz.: prijs op aanvraag

Betalingswijze
Betaling 14 dagen na factuurdatum

Tarieven Magazine
Prijs
full color

Formaten
Scooter&bikexpress

2 nummers 10%

4 nummers 15%

6 nummers 20%

12 nummers 25%

Kortingen

Achtercover + 20%

Binnencover + 10%

Voorkeursplaats + 10%

Toeslagen

Tarieven Online

Technische gegevens:
-  Bestandsgrootte Banner Maximaal 100 kb
-  Bestandtypen gif, jpg, flash
-   Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW en eventuele kortingen. 
- Erkende bureaus ontvangen 15% bureaukorting.
-   Plaatsing banner is per pagina. 
- Plaatsing op de homepage +25%
- Online tarieven gelden per maand.


