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Maritiem Nederland
Maritiem Nederland is het vak- en opinieblad voor de gehele 
maritieme sector. Uniek aan de titel is de combinatie tussen 
opinie, interviews en analyses over de sector enerzijds, en 
goed geschreven vakinformatie over nieuwe producten en 
diensten anderzijds. Deze sector kent de grootste 
zeehavens van Europa, wereldwijd toonaangevende 
waterbouwbedrijven, offshorebedrijven die voor duurzame 
energie uit zee zorgen, een maritieme maakindustrie die de 
meest complexe schepen kan bouwen en een 
binnenvaartsector die in het komende decennium in staat is 
om goederen zonder CO2-uitstoot te vervoeren. Onze 
redactie probeert de deelsectoren te verbinden op thema’s 
als energietransitie, digitalisering, handelsstromen en 
arbeidsmarkt. Maritiem Nederland organiseert jaarlijks de 
congressen ‘Smart Maritime Technology’ en het MET Event 
(Maritime Energy Transition).



Verschijningsdata 2021 Maritiem Nederland magazine 

Editie Thema Deadline advertentiemateriaal Verschijning

1 Verkiezingen 2021 vr. 12 februari di. 23 februari

2 Baggeren en Waterbouw vr. 12 maart di. 23 maart

3 Carrière & Arbeidsmarkt vr. 9 april di. 20 april

4 Binnenvaart: Duurzaam transport over water do. 6 mei di. 18 mei

5 Schone motoren en brandstof vr. 11 juni di. 22 juni

6 Marine vr. 9 juli di. 20 juli

7 Zeevaart: De Nederlandse Vlag vr. 3 september di. 14 september

8 Offshore: Energie uit Zee vr. 1 oktober di. 12 oktober

9 Scheepsbouw en Jachtbouw vr. 29 oktober di. 9 november

10 Smart Maritime Technology vr. 3 december di. 14 december

Maatschappelijke thema's
De redactie van Maritiem Nederland wil de maatschappelijke 
relevantie van deze sector voor het voetlicht brengen, daarbij 
richten we ons op de volgende zes thema’s:
1: Energie uit zee
2: Op weg naar volledig duurzame scheepvaart
3: De slimste en schoonste zeehavens van de wereld
4: Waterbouw en klimaatadaptatie
5: Smart Maritime Technology
6: Veiligheid op en vanuit zee, de rol van de marine

Doelgroep
Onze lezers werken doorgaans al jaren in de maritieme 
sector en hebben hart voor de vele maritieme bedrijven die 
ons land kent. Mensen zijn trots op hun product of dienst en 
geïnteresseerd in oprechte vakinformatie. Maritiem 
Nederland wordt via de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders verspreid onder alle scheepseigenaren 
in Nederland en alle relevante relaties binnen de overheid. 
Daarnaast ontvangen alle scheepswerven en hun 
toeleveranciers het magazine. Maritiem Nederland is tevens 
het ledenblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
Onze Vloot.

Multimediale campagne
Maritiem Nederland biedt verschillende mogelijkheden om 
online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een 
advertentie, branded content, online bannering of online 
advertorials. Deze mediakaart biedt u een overzicht van de 
standaard mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook 
mogelijk. Onze media-adviseur helpt u graag met het 
bepalen van een passende (multimediale) campagne om uw 
marketingdoelstellingen te behalen. 

Maritiem Nederland in cijfers

 Oplage

 Unieke bezoekers per 
maand online

 Nieuwsbrief abonnees

 Twitter-volgers

Edities per jaar: 10

Gemiddeld 
openingspercentage 
nieuwsbrief: 33,9%

6.400

1.250

3.300

18.000



Maritiemnederland.com & digitale nieuwsbrief 
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks  
verstuurd, op woensdag.

Adverteren magazine

Formaat Specificatie b x h (mm) Tarief € 

2/1 pagina 420 x 297 4.375

1/1 pagina 210 x 297 2.200

1/2 pagina staand 93 x 275 1.325

1/2 pagina liggend 190 x 135 1.325

1/4 pagina staand 93 x 135 795

1/4 pagina liggend 190 x 65 795

Toeslag branded content* + 750 per pagina

Bijsluiter op aanvraag

* Inclusief redactie en vormgeving

Adverteren website

Formaat Specificatie (pixels) Tarief € per maand

Branded Content (online)  575

Leaderboard Header* 728 x 90 en 468 x 60 en 320 x 50  750

Medium Rectangle 300 x 250  650

Partnercontent (digitaal)  775

*  In het geval van een Leaderboard dient u een zogenaamde bannerset aan te leveren om te zorgen dat deze correct worden weergegeven op alle 
apparaten. De 3 aan te leveren formaten: 728 x 90 / 468 x 60 / 320 x 50

Adverteren digitale nieuwsbrief

Formaat Specificatie Tarief € 

Banner 468 x 60 575 

Branded Content tekst 200 tekens, afbeelding 100 x 100 px. 575

●●  Bannering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achterliggende pagina's. Uw 

banner kan getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.

●●  Branded Content

Branded Content is een kort bericht over uw bedrijf of product dat in opdracht van 

u wordt geschreven en na goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 200 woorden. 

Het bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.



Uitgeverij
Niantec
Enthovenplein 1 (5e etage)
2521 DA Den Haag

Uitgever
Leo Vogels

Redactie 
Maritiem Nederland
Enthovenplein 1 (5e etage)
2521 DA Den Haag

Hoofdredactie  
Jan Spoelstra, MSc
jan.spoelstra@niantec.eu

Advertentie-exploitatie  
Niantec
Marco Blijswijk
marco.blijswijk@niantec.eu
(088) 226 66 67

Aanleveren materiaal  
Afdeling traffic
traffic@publishimpuls.com 
(088) 226 66 90

Abonnementen 
niantec@mijntijdschrift.com
(088) 226 66 80

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Maritiem Nederland Events
Smart Maritime Technology: juni 2021. 
Dit event staat in het teken van slimme en disruptieve 
technologie in de maritieme sector  

MET Event November 2021. 
Tijdens dit netwerkevenement gaan we in  op de rol van de 
maritieme sector tijdens de energietransitie 

We bieden diverse sponsorpakketten voor deze events aan.

Vacatures ook op Betabanen
Betreft uw advertentie een vacature? Dan kunt u deze gratis 
doorplaatsen op Betabanen.nl, de vacaturesite voor bèta’s. 

Plaatst u uw vacature op Betabanen.nl, dan wordt deze 
meegenomen in de wekelijkse Betabanen-nieuwsbrief (op 
basis van uw profiel) én uw vacature wordt getoond op 
maritiemnederland.nl en in de Maritiem Nederland 
nieuwsbrief.

Specificatie banners

Nieuwsbrief Website

Bestandstype jpg animated gif, jpg, gif, html5, png 

Kleurmodus RGB RGB

Resolutie 72 dpi 72 dpi

Maximaal formaat 99 kB 99 kB

Landingspagina webadres opgeven webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van uw advertentiemateriaal gebruikt u onze Ad|Portal. Vanuit de Ad|Portal ontvangt u een e-mail met 

het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ ongewenste e-mail folder 

terecht komen.

Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website) levert u per mail aan bij trafficonline@archermedia.nl.


