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Betreft:	  Aanbod	  tot	  adverteren	  in	  de	  periodiek	  De	  Kovel.	  
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Sinds januari 2008 verschijnt het monastieke tijdschrift De Kovel. Deze periodiek, die 5 geïllustreerde 
afleveringen per jaar telt, is het orgaan van het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse en 
Nederlandse abdijen en priorijen van de benedictijnse traditie (benedictijnen, cisterciënzers en 
trappisten). Een bezoek aan de website www.dekovel.org laat u toe het missionstatement van De 
Kovel te kennen en meer te vernemen over de steeds terugkerende rubrieken in het blad. 
 
De Kovel is – mede dankzij de inspanningen van een gedreven redactieploeg en de ervaring van een 
vermaard drukker die eigentijdse, aan het profiel van de periodiek aangepaste sjablonen gebruikt – een 
echt publieks- en bewaartijdschrift geworden, een medium dat nu al een vaste plek verworven heeft in 
het hart van meer dan zestienhonderd abonnees. In de wetenschap dat velen hunkeren naar een open en 
gedegen spiritualiteit, durven we zelfs hopen op een oplagegroei. 
 
Omdat een tijdschrift als mediumtype niet alleen goed scoort op toegankelijkheid, informatieve 
waarde, inspiratie en communicatieve kracht, maar eveneens een forum kan zijn waarop bedrijven en 
organisaties hun specifieke doelpubliek gemakkelijk kunnen bereiken, heeft de redactie beslist een 
beperkte ruimte van De Kovel vrij te houden voor adverteerders.  
 
Daar de producten van uw firma en de diensten van uw bedrijf zich perfect laten rijmen met het 
inhoudelijke profiel van het tijdschrift, vragen wij u beleefd de aankoop van een advertentieruimte in 
overweging te nemen. De tarieven, die we bewust laag gehouden hebben vanuit het besef dat u via de 
markteconomie eveneens een bijdrage levert tot verbetering van de kwaliteit van de spirituele 
beleving, zijn als volgt berekend: 
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Deze tarieven zijn exclusief de eventuele opmaakkosten van de advertentie. Indien u digitaal materiaal 
kunt aanleveren dat gebruiksklaar is, geniet u dus de voordeligste voorwaarden. 
 
Mocht u besluiten positief te reageren op het voorstel – wat ons zou verheugen! – dan volstaat het 
voorlopig het invulformulier terug te sturen, samen met een uitprint van de advertentie. Per kerende 
laten we u dan de factuur geworden. (Let wel: wilt u in aanmerking komen voor het eerste nummer 
van een volgende jaargang van De Kovel, dan is het nodig ons het formulier nog vóór 1 december 
ingevuld terug te sturen).  
 
Hopend op een positief antwoord, danken wij u alvast voor de aandacht die u aan dit schrijven hebt 
besteed. Met hoogachting, 
 
Dirk Hanssens osb                     Rafaël Roelofs ocso 
Hoofdredacteur De Kovel                    Financieel beheerder 
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                          Bijlage 1 

INVULFORMULIER 
Advertentie in De Kovel 

 
Terug te sturen naar:  
 

Zr. Rafaël Roelofs ocso / Administratie De Kovel, Johannahoeveweg 79, NL-6816 VG Arnhem.  
E-mailen kan ook op het elektronisch adres administratie@dekovel.org. 

 
 
Naam: …………………………………………………………… (functie: ………………………..) 
 
optredend als vertegenwoordiger van de firma ……………………………………………….  
 

te ……………………………………………………………………………………… (adres) 
 
           Telefoon: …………………………………… (ev. mobiel: ………………………………..) 
 
 E-mail: ………………………………………………………………………………………… 
 
schrijft zich graag in als gebruiknemer van een advertentieruimte in De Kovel 
en wenst daartoe een factuur te ontvangen voor publicatie in 1, 2 of 5 afleveringen: 
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* het bedrag omcirkelen dat correspondeert met de gewenste grootte en frequentie van de advertentie 
 
op naam van: ……………………………………………………………………………………….. 
 
 te ……………………………………………………………………………………. (adres) 
 
O Liefst ontvang ik naderhand gratis het bewijsmateriaal van de publicatie.* 
O Mijn firma betuigt De Kovel haar bijzondere sympathie. Daarom wil zij de toezending  

van het bewijsmateriaal honoreren met de toestemming van een verhoging van  
de factuur met de prijs van een los nummer (€	  7,-‐) / een instapabonnement van  
twee afleveringen (€	  11,-‐) / een gewoon jaarabonnement (€	  28).* 

O Ik kan het advertentiemateriaal digitaal en gebruiksklaar aanleveren. Tegelijk met  
het versturen van dit invulformulier naar het secretariaat van De Kovel, zend ik  
dit materiaal – samen met de vermelding van de gekozen optie – naar  
redactie@dekovel.org, zodat hoofdredacteur en drukker daar nu reeds rekening  
mee kunnen houden bij de vormgeving van het tijdschrift.* 
 
* aankruisen wat van toepassing is 

 
HANDTEKENING:       Datum: ……………………………………. 
 

 
Opmerkingen voor de redactie van De Kovel: 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Bijlage 2 
Afmetingen advertentiekaders (ware grootte): 
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