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1) Algemene informatie 

Titel:   Audit Magazine 
Ondertitel:   Vakblad voor de internal auditor 
Eigendom van:  Instituut van Internal Auditors Nederland 
Uitgegeven door:  Verloop Drukkerij, Ohmweg 31, 2952 BD Alblasserdam  
Verschijningsfrequentie: 2x per jaar in druk en online via www.auditmagazine.nl 

Redactionele informatie 

Audit Magazine verschijnt twee keer per jaar en bestaat uit circa 68 pagina’s per nummer. 
Het magazine wordt in een oplage van 1.100 verspreid onder leden van de beroepsvereniging IIA Nederland, 
universiteiten, bibliotheken en overige belangstellenden.  

Naast de gedrukte versie is Audit Magazine gratis online te lezen via www.auditmagazine.nl. Het online platform is 
vanaf januari 2021 live en biedt 2-wekelijks nieuwe artikelen. Op het platform is gericht zoeken naar relevante kopij 
en interactie met auteurs en lezers mogelijk. Adverteerders kunnen op specifieke pagina’s en thema’s adverteren en 
gevonden worden.  
 
Doelgroep 

De primaire doelgroep bestaat uit alle internal auditors van Nederland: 

• Medewerkers van Internal Audit Functies van bedrijven en overheidsinstanties 

• Medewerkers van consultancybedrijven op het gebied van internal auditing 

• Docenten en studenten post-hbo en post-doctoraal internal auditing 

http://www.auditmagazine.nl/


 

 

 
Redactieadres en secretariaat advertentieacquisitie 

IIA Nederland 
T.a.v. Audit Magazine 
Burgemeester Stramanweg 102a 
1101 AA Amsterdam 
Tel: 088 0037 100 
Redactie: auditmagazine@iia.nl 
Hoofdredacteur: Björn Walrave 

Advertenties: communicatie@iia.nl  

 

2) Planning 2021 

Thema’s 2021 per kwartaal (Q) 

• Kwartaal 1: Business Continuity Management 

• Kwartaal 2: Foods 

• Kwartaal 3: Diversiteit 

• Kwartaal 4: volgt nog 

Planning Audit Magazine, gedrukte versie 

Jaar Q Thema Reserveren advertentie Aanleveren materiaal Verschijningsdatum 

2021 2 Foods maandag 12 april 2021 vrijdag 30 april 2021 Dinsdag12 juni 2021 

2021 4 volgt maandag 25 oktober vrijdag 12 november dinsdag 14 december 2021 

Planning www.auditmagazine.nl 

Aanleveren van advertenties het platform van Audit Magazine kan per maand. Het hoofdthema wisselt per kwartaal. 
De deadline is de vrijdag voorafgaand aan de 1e van de maand. Zie hieronder de tarieven en specificaties van 
online adverteren.   

mailto:auditmagazine@iia.nl
mailto:communicatie@iia.nl
http://www.auditmagazine.nl/


 

 

3) Tarieven en specificaties 2021 

Advertentietarieven Audit Magazine (excl BTW, bureaukorting niet van toepassing) 

1/1 pagina  1/2 pagina 1/4 pagina 

In 1 editie € 1.750 per advertentie In 1 editie € 1.250 per advertentie In 1 editie € 775 per advertentie 

In 2 edities € 1.700 per advertentie In 2 edities € 1.200 per 
advertentie 

In 2 edities € 750 per 
advertentie 

Advertentie op omslag: + 25%   

Meehechters en bijsluiters op aanvraag  
(meerdere portokosten worden apart in rekening gebracht) 

Advertentietarieven www.AuditMagazine.nl (excl BTW, bureaukorting niet van toepassing) 

 Groot (300x900) Klein (300x600) 

 € 150 per maand € 100 per maand 

 € 427.5 per kwartaal € 285 per kwartaal 

 € 1.620 voor heel jaar € 1.080 voor heel jaar 



 

 

Voor specifieke posities, zoals op homepage of op een thema/dossierpagina geldt een toeslag van 10% 

www.auditmagazine.nl is sinds 2021 vernieuwd en vervangt de auditmagazine-app en de bladermodule van de 
gedrukte versie. Het platform wordt onder circa 3000 leden wordt gepromoot. Statistieken worden in 2021 
opgebouwd en teruggekoppeld naar adverteerders. 

Aanleverspecificaties Audit Magazine 

PDF Adobe Photoshop Adobe Illustrator 

Certified PDF (voor magazines) 
CMYK 
Inclusief snijtekens en afloop 
LET OP: alle fonts invoegen 

300 DPI 
CMYK 
Flattened (niet in lagen) 
.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd 
Indien van toepassing: denk aan de 
AFLOOP 
Elke pagina in een apart bestand 

Lettertypen omzetten naar 
lettercontouren 
CMYK 
ai, *.eps 
Indien van toepassing: denk aan de 
AFLOOP 
Elke pagina in een apart bestand 

Bestand of downloadlink mailen naar communicatie@iia.nl (maximaal 5 MB) 

Aanleverspecificaties www.auditmagazine.nl 

Staand vierkant Liggend 

JPG 
600 x 1200 pixels (bxh) 
Weblink waarnaar advertentie 
verwijst apart meeleveren 

JPG 
600 x 600 pixels (bxh) 
Weblink waarnaar advertentie 
verwijst apart meeleveren 

JPG 
600 x 300 pixel (bxh) 
Weblink waarnaar advertentie 
verwijst apart meeleveren 

Alle advertentie kunnen aanklikbaar worden gemaakt en worden in de rechter zijbalk getoond.  

Bestand of downloadlink mailen naar communicatie@iia.nl (maximaal 1 MB) 
 

http://www.auditmagazine.nl/
http://www.auditmagazine.nl/


 

 

Formaten Audit Magazine, gedrukte versie 

  


