
HnL Media is een onafhankelijke, innovatieve uitgeverij die niets liever doet 

dan kwalitatief hoogwaardige, voor lezers gratis, magazines maken op het 

gebied van wintersport, fietsen en recreatie. Onze uitgaven zijn up-to-date, 

praktisch, verrassend en inspirerend. 

Met een netwerk van enthousiaste partners in Europa, een media team met 

tientallen jaren ervaring in toerisme en recreatie en een goed uitgekiende 

distributiestructuur binnen Nederland, zorgen wij ervoor dat onze reportages 

relevant zijn én de juiste doelgroep bereiken.

MEDIA

We trekken er steeds meer actief op uit. De verkoopcijfers voor caravans, 

campers, kampeermiddelen en hiking gear gaan door het plafond. 

HnL Media speelt hier op in met een Kampeer & Hike special. 

Deze special wordt in mei 2023 als extra bijlage in het succesvolle 

FIETS-NL (oplage 50.000) bijgesloten. 

Vanaf 2024 als zelfstandige specials met een eigen distributie netwerk. 

Zoals voor alle andere specials van HnL Media geldt ook voor de nieuwe 

titels dat het gratis uitgaven zijn die 100% bij de doelgroep terecht komen.   

MEDIA

Advertenties & partnerships
Wolga 5 
2491 BK Den Haag
E: info@hnl-media.nl
T: 0031 70 206 01 72

F I E T S  E N  E - B I K E  S P E C I A L



 
50.000

150.000

Avonturiers, levensgenieters, buiten- 
mensen en natuurlijk iedereen die van 
de natuur houdt

Via meer dan 150 Nederlandse fietsen-
winkels, fietswerkplaatsen, outdoor-
winkels, caravandealers en bedrijven 
in de toeristische sector.

www.hike-nl.nl + kampeer-nl.nl (2024 online)

Editie 2023 

medio mei 2023

voor 9 maart 2023

voor 17 maart 2023

Oplage:

Bereik:

Doelgroep:

Distributie:

Websites:

Planning 2023

Verschijningsdatum:

Ruimte reserveren:

Aanlevering materiaal:

Facts &
Figures

Planning 2021

Mogelijkheden Partner deal 

1/1 pagina FC advertentie € 3.250,00
€ 1.625,00

8 pagina's branded content + 
1 advertentie

€ 16.800,00
€ 8.400,00

spread FC advertentie € 6.000,00
€ 3.000,00

4 pagina's branded content + 
1 advertentie

€ 9.200,00
€ 4.600,00

1/2 pagina advertentie € 1.700,00
€ 850,00

2 pagina's branded content + 
1 advertentie 

€ 5.400,00
€ 2.700,00

2 pagina's Branded Content € 3.800,00
€ 1.900,00

Formaat

Extra bladspiegel 190 mm x 245 mm

toeslag cover 4 15% bij aflopende advertentie + 3 mm afloop

toeslag plaatsingswens 10% 1/2 pagina advertentie liggend 160 x 102,5 mm

inserts/plakkaarten e.d. op aanvraag 1/2 pagina advertentie staand 75 x 215 mm

Advertentietarieven printed media

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw

50%50%
introductie 

korting


