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GEREGELD!GOED
MAGAZINE OVER ERVEN, 
SCHENKEN EN NALATEN

PETER FABER
Pakt de kans 
op geluk
HEBT U NOG VRAGEN?
Ook u kunt slimmer 
schenken en nalaten

REGEL HET NU 
VOOR LATER!
Voortleven via 
een goed doel

7 X HEEL 
BIJZONDER
Absurde 
nalatenschappen

PERSOONLIJK!
Waarom ik voor 
een goed doel 
wil werken

NIEUW!TECHNISCHE SPECIFICATIES ADVERTENTIES

• De advertentie aanleveren als HR PDF bestand met ingesloten fonts
• Afbeeldingen binnen de advertentie moeten 300 DPI zijn
• RGB-bestanden worden in druk omgezet naar CMYK, evenals PMS  

(Pantone)-kleuren. Dit kan kleurafwijkingen tot gevolg hebben. 
• Aflopende advertenties dienen met 3mm extra beeld rondom de advertentie  

aangeleverd te worden

Formaten

1/1 pagina aflopend: 
220mm breed / 297mm hoog 

1/2 pagina liggend: 
181mm breed / 129mm hoog 

1/4 pagina: 
88mm breed / 129mm hoog 

1/8 pagina: 
88mm breed / 62mm hoog 

1/2 pagina staand: 
88mm breed / 263mm hoog

De Gids voor Gulle 
Gevers is een speciaal 
katern in het magazine 
Goed Geregeld! 
Ook hierin kunt u uw 
goede doel onder de 
aandacht brengen van 
potentiële gevers en/of 
erflaters



ADVERTEREN

Goed Geregeld! heeft een uniek bereik onder de cliënten van het 
notariaat en is het visitekaartje van het notariskantoor.

Oplage tenminste 50.000 exemplaren, verspreiding via  
(kandidaat-)notarissen.

Advertentie 
1/1 pagina full colour € 3.500,- 
1/2 pagina full colour € 1.795,- 
1/4 pagina full colour €    975,- 
1/8 pagina full colour €    525,- 
Gids voor gulle gevers 1/9 pag. full colour a € 495,- 

Advertorial/Testimonial *
1/1 pagina € 3.500,- 
2/1 pagina spread € 6.250,-
* Opmaak vormgever op aanvraag

Cover pagina 4 toeslag 25%
Cover pagina 2 en 3 toeslag 15%

Voor nadere informatie en reserveringen
Gerrit Kulsdom
Sales & Services

Postbus 2317, 1620 EH Hoorn
T 0229-211211

E: administratie@salesandservices.nl
I: www.salesandservices.nl

GEREGELD!GOED
Even voorstellen: het nieuwe magazine Goed Geregeld! is de 
opvolger van ‘Voor nu en later’ en verschijnt eind 2019 voor 
het eerst. Het wordt een bewaarnummer voor heel 2020. Goed 
Geregeld! wordt gemaakt door hetzelfde team van professionele 
journalisten, vormgevers en fotografen. En opnieuw in 
samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB).

Doel van Goed Geregeld! (magazine over schenken, erven en 
nalaten) is lezers te laten nadenken over hun eigen toekomst en 
over wat daarna komt. Heb je een levenstestament nodig? Hoe 
regel je de nalatenschap? Hoe regel je schenkingen, zonder dat 
de fiscus onevenredig meeprofiteert? Welke goede doelen kun je 
op tijd een schenking doen en hoe neem je een goed doel op in je 
erfenis? 

Goed Geregeld! wordt door de Nederlandse notarissen verspreid 
onder hun cliënten.
Bij de notaris worden immers belangrijke besluiten genomen 
over schenken en nalaten. De notaris is hierbij de echte 
vertrouwenspersoon en wordt ook vaak advies gevraagd wélk 
goed doel te kiezen, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek (op 
aanvraag verkrijgbaar).Bij de notaris regelen we het allemaal 
goed. Vandaar: Goed Geregeld!

Goed Geregeld! wordt gemaakt in samenwerking met  
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie




