
Advertentietarieven 
Het Z-Magazine komt 6 maal per jaar uit in full colour op A4 formaat, en heeft een oplage van ruim 
12.000 stuks. 
De verschijningsdata zijn omstreeks 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november en 20 december. 

De advertentietarieven voor een hele pagina (1/1) zijn: 
 voor een advertentie € 1.500,- excl. BTW
 bij 3 malige plaatsing € 1.360,- excl. BTW
 bij 6 malige plaatsing € 1.175,- excl. BTW

De advertentietarieven voor een halve pagina (1/2) zijn: 
 voor een advertentie € 775,- excl. BTW
 bij 3 malige plaatsing € 720,- excl. BTW
 bij 6 malige plaatsing € 600,- excl. BTW

De advertentietarieven  voor een vierde pagina (1/4) zijn: 
 voor een advertentie € 400,- excl. BTW
 bij 3 malige plaatsing € 350,- excl. BTW
 bij 6 malige plaatsing € 300,- excl. BTW

Het advertentiemateriaal moet uiterlijk op de 10e van de maand, voorafgaande de verschijning van 
het Z-Magazine, aangeleverd zijn.

Heeft u wel eens nagedacht 
over een « levensverzekering » 

voor uw paard ?

WIJ VERZEKEREN PAARDEN IN MEER 
DAN 40 LANDEN EN DEKKEN MET DEZE 
POLIS WERELDWIJD :
- ALLE STERFTERISICO’S voortvloeiend uit ziekte en/of ongeval :
 Transport risico’s wereldwijd, eveneens per vliegtuig
 Euthanasie voor humanitaire redenen…
 Brand (eveneens in uw eigen stallen), Bliksem,  Electrocutie, 

Verdrinking…
- DIEFSTAL                       
-  HOSPITALISATIEKOSTEN
 
WIJ VERZEKEREN EVENEENS :
- VEULENS VANAF de geboorte 
-  ONGEBOREN veulens
 
WIJ BETALEN 100 % VAN DE VERZEKEDE WAARDE UIT ! 
Twijfel zeker niet ons te contacteren voor een persoonlijke offerte.

CatHerine de Buyl insuranCe s.a.
Erkend agent voor de Lloyd’s of London – CDV: 10698 A
Boulevard Léopold III 146 - B-7600 Péruwelz
Tel.: +32 69 77 94 20 - Fax: +32 69 77 94 25
info@debuylinsurance.com, 
www.debuylinsurance.com
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Verzekering ongeboren Veulen
natuurlijke dracht – embryo transfer

beVroren embryo (oPu & icsi)

de Verzekerde waarde Van het Veulen wordt
 48 uur na de geboorte Verdubbeld

catherine de buyl horse insurance sa, approved coverholder at lloyd’s of london

wilt u een offerte? contacteer ons!
www.debuylinsurance.com – info@debuylinsurance.com – + 32 69 77 94 20

wereldleider in verzekering ongeboren veulen

hoofdkantoor Azelhof Aarschotsesteenweg 201 • 2500 Lier t 03 297 70 00 gsm 0474 400 100 BIV 502.406 
bijkantoor Verrebroek (Beveren-Waas) 0495 91 50 20 bijkantoor Sentower Park (Opglabbeek) 0479 75 82 58 

e-mail info@immofluisteraar.be website www.immofluisteraar.be

Gezellige nieuwbouw hoeve met stalgebouw en 
buitenpiste op ca. 2 ha te HERSELT (Antwerpen)

Het geheel bestaat uit een woning van 2016 met 3 slaapkamers en  

2 badkamers, een carport voor 2 auto’s, een stallencomplex met  

6 boxen, een buitenpiste (22m x 42m) op geopad bodem en diverse in 

hout omheinde weides (De Sutter). 

EPC: 97 Kwh/m2/jaar  -  UC: EP02065  -  Vg/Ag/Gmo/Gvkr/Gvv

Exclusief landhuis met luxueus bijgebouw, 
vijver, serre, stallen en weides op ca. 4,5 ha 
te KEERBERGEN (Vlaams-Brabant)

De eigendom omvat een authentieke woning met 4 slaapkamers en 

2 badkamers, een luxueus bijgebouw met praktijkruimte en overdekt 

terras, een magnifieke vijver, een serre, 3 stallen, een volledig 

omheinde tuin en weides.

EPC: 267 KWh/m2/jaar  -  UC: 1954000  -  Gvg/AG/Gmo/Gvkr/Vv

Woonhuis met professionele paardenaccommodatie 
op ca. 3,6 ha te OPOETEREN (Limburg)

Het geheel omvat een woning met 3 slaapkamers en 1 badkamer,  

9 boxen, grote opslagruimte, een binnenpiste (20m x 40m) op geopad 

bodem, een longeercirkel, een overdekte stapmolen voor 4 paarden en 

omheinde weides.

EPC: 475 KWh/m2/jaar  -  2041874  -  Vg/Ag/Gmo/Gvkr/Gvv

E x c e p t i o n a l  L i v i n g

Request your free
catalogue on

hendersandhazel.com
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HAVENS: for (future) 
champions!

                              

For the Mare
FERTO-LAC 3
MARE-CUBES

OPTI-GROW
FOAL-CUBES

For the foal

www.horsefeed.nl - info@havens.nl - The Netherlands +31 (0)478 638 238 
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YOUR PARTNER FOR EVERY 
INDOOR & OUTDOOR EVENT

00800 - 3625 3625 | INFO@COLLE.EU

• ONE POINT OF CONTACT FOR SERVICE AND ADVICE
• 24/7 ACCESSIBLE

AERIAL LIFTS & SCAFFOLDING | TELEHANDLERS & FORKLIFTS | ENERGY, LIGHTING, AIR | CLIMATE CONTROL 
SITE ACCOMMODATION |  LIFTING & HANDLING | STORAGE & TRANSPORT | CLEANING | EARTHMOVING



Aanleverspeci� caties 
Bladspiegel  210 x 297 mm. 
Zetspiegel  176 x 256,5 mm. 
Uitvoering  full colour met eventueel taalwissel in zwart * 

Aanleveren advertentiemateriaal uitsluitend digitaal - als high resolution certifi ed pdf. 
Advertenties aanleveren inclusief full colour print / eventueel zwart wit print via fax. 
Alle advertenties aanleveren met snijtekens. 

Formaten: 
1/1 pagina, staand 210 x 297 mm afl opend (+4mm afl oop), 218 x 305 mm 
1/2 pagina, staand 105 x 297 mm afl opend (+4mm afl oop), 113 x 305 mm 
1/2 pagina, liggend 148 x 210 mm afl opend (+4 mm afl oop), 156 x 218 mm 
1/4 pagina, staand 105 x 148 mm afl opend (+4 mm afl oop), 113 x 156 mm 

* Taalwissel in zwart 
Z-Magazine is een 4-talig magazine. Het is dus mogelijk de advertentie in 4 talen aan te leveren 
(nederlands, engels, duits, frans) Deze taalwissel mag alleen wisselen in de zwarte drukgang. 
Dit wil zeggen dat tekst die wisselt dus niet in kleur mag staan (alleen in zwart, of een tint van 
zwart). Tekst die wisselt mag ook niet worden uitgespaard in kleurvlakken dus bijvoorbeeld witte 
tekst in een kleurvlak of fullcolour foto. Kleurvlakken of foto’s mogen niet veranderen, dus geen tekst 
die wisselt hierin uitsparen. Foto’s of kleurvlakken mogen ook niet veranderen van plaats of afmeting 
t.o.v. de advertentie met de andere talen. Wordt de advertentie qua taalwissel niet goed aangeleverd 
plaatsen wij in geval van nood altijd de engelse versie. 
(voor meer info, bel met André Schaffers Tel.: +31 (0)46 481 03 99)
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Ultramoderne stadswoningen in het 
groen, vlak aan het Gentse centrum
vanaf €270.000

Woongelegenheden

63
Parkeerplaatsen

52
Doornzelestraat 23-31

9000 GENT

Dockside Gardens is 
een ontwikkeling van:

+32 9 277 44 23

info@docksidegardens.be

www.docksidegardens.be

STABLE TO STABLE TRANSPORT 
ALL OVER THE WORLD. WE 
HAVE THE BEST QUARANTINE-
FACILITIES FOR YOUR HORSES.

WWW.HORSES2FLY.COM 

Ieswei 29   I   9258 CV Jistrum   I   Tel: +31 6 274 760 70   I   info@horses2fly.com  

EQUINE EXPORT CENTER   I   HORSETRANSPORT

Ask Horses2fly for their special prices  for 

frequent flights to USA, Mexico and China!

produced by

www.cavalor.com  |  Consumer Line 7/7 +32 (0)9 220 25 25  |  www.mycavalor.com

Verbeterde formule met  

verhoogd

eiwitgehalte!

www.cavalor.com

Verbeterde formule 

verhoogd

eiwitgehalte!verhoogd

eiwitgehalte!verhoogdVerbeterde formule 


Profiteer nu van 2 € korting 
bij aankoop van jouw favoriete 
Cavalor® fokkerij voeder  
(15 of 20 kg) naar keuze 

20.170.084.478 - Actie enkel geldig in de Benelux tem 31 augustus 2017 op Cavalor Start & Go (15kg), Probreed 
(20kg) en Juniorix (20kg). Niet cumuleerbaar met andere promo-acties of kortingsbonnen. Bericht aan de handelaars: 
De nv Versele-Laga verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon (2 € BTW incl.) terug te betalen, voor zover er 
een aankoop van dit product heeft plaatsgehad en voor zover deze bon Versele-Laga bereikt vóór 15 oktober 2017. De nv 
Versele-Laga behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren indien er niet voldoende aankoopbewijzen kunnen 
worden voorgelegd. V.U.: Versele-Laga nv, Kapellestraat 70, 9800 Deinze, België. www.versele-laga.com (255)5410340000106(3900)002



Aanleveradres 
Z-Magazine  Schaffers vormgeving 
t.a.v. Bianca Cremers  T.a.v. Z-Magazine 
Domein Zangersheide  Haverterstraat 14 
B-3620 Lanaken  NL-6118 CD Nieuwstadt 
België Nederland
zmagazine@zangersheide.com  andre@schaffersvormgeving.nl 

Taalwissel alléén in 
zwart, oké! 

De tekst in rood zijn de 
adresgegevens en deze zijn 
voor alle talen gelijk! 

Taalwissel in kleur, 
dus fout 

Diapositieve (witte) tekst in een zwartwit-foto  wisselen 
kan  natuurlijk ook. Let op! Er mag dan  géén cyaan, 
 magenta of geel in de foto of illustratie zitten! 
Alléén zwart!!!

Enkele voorbeelden van Taalwissel: 

Nederlands Engels Frans

Nederlands Engels Nederlands Frans


