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Bij Ons In De Residentie (BOIDR) publiceert zijn 
10e editie en dat gaan we vieren! In de afgelopen 
jaren is het tijdschrift uitgegroeid tot hét high-end 
mediamerk van Den Haag. Stijlvol en intelligent. 
Samen met een bevlogen team maken we reportages 
over de mooiste evenementen en interviews met 
de succesvolste mensen uit de stad. Daarbij delen 
we onze liefde voor lekker eten, mode, beauty, 
juwelen, kunst en interieur. Kortom, alle zaken die 
het leven glans geven en veraangenamen. BOIDR 
is er voor opdrachtgevers die op hoog niveau 
een eigen topproduct willen in de vorm van een 
magazine, journalistieke teksten, video en online-
ondersteuning.

We schrijven 
over zaken 
die het leven 
veraangenamen

‘
’



PIJLERS: 

HET MERK IS:

Elegant 
Inspirerend

Luxueus
Stijlvol

Journalistiek

MODE & BEAUTY KUNST & CULTUURBUSINESS CULINAIR OVERNACHTEN LIVING & DESIGN DUURZAAM

VERSPREIDING

BOIDR ligt ter inzage op 
belangrijke plekken in 
en rondom Den Haag, 
zoals hotels, restaurants, 
ambassades, sportscholen, 
tandartsen, galerieën 
en musea. Daarnaast is 
het magazine te koop bij 
diverse boekhandels.

Oplage
10.000 

EXEMPLAREN

Doelgroep
25-60 
JAAR

DE LEZER VAN BOIDR:

• heeft een groot netwerk
• heeft een bovenmodaal inkomen
• kiest voor kwaliteit en luxe merken
• heeft interesse in eten & drinken, mode, 

kunst, cultuur, reizen en wonen
• is hoogopgeleid
• inspireert anderen



Advertenties

1/1  
pagina

formaat: 230 x 297

Tarief
€ 1.250  

2/1 
pagina

formaat: 460 x 297

Tarief 
€ 2.000

1 1 2

Cover
Voorzijde (binnen) € 2.000 (1 pagina)  of  € 3.000 (2 pagina’s)
Achterzijde (binnen) € 2.000 (1 pagina)  of  € 3.000 (2 pagina’s)
Achterzijde (buiten) € 2.750 

Wij maken de advertentie graag voor u op. Bijkomende kosten zijn: € 125 voor de opmaak en € 125 voor de fotografie.

Betalingswijze: 50% bij tekening bevestiging, 50% na de lancering.
Prijzen in euro’s, exclusief btw, per plaatsing. Algemene voorwaarden van toepassing.
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TARIEVEN

Branded Content

INCLUSIEF:

Journalistiek artikel
Fotografie 

Vormgeving
Plaatsing op de website

2 
pagina’s

Tarief 
€ 1.500 

3 
pagina’s

Tarief 
€ 2.000

4 
pagina’s

Tarief 
€ 2.200 *

6 
pagina’s

Tarief 
€ 2.500 **

1 1 1 13 3 52 2 3 2 24 4 6

*     inclusief plaatsing van 1 item op de shoppingpagina in het magazine (t.w.v € 300)
** inclusief plaatsing van 2 items op de shoppingpagina in het magazine (t.w.v € 600)

Extra: Engelse vertaling
BOIDR kan uw artikel tegen een aantrekkelijk tarief in het Engels laten vertalen.

Betalingswijze: 50% bij tekening bevestiging, 50% na de lancering.
Prijzen in euro’s, exclusief btw, per plaatsing. Algemene voorwaarden van toepassing.



Video
BOIDR

Om uw merk of product extra onder de aandacht te brengen, ontwikkelt 
BOIDR korte video’s. 
Na een gezamenlijke brainstorm vertalen we uw wensen, maken we een 
script en een draaiboek en beginnen we met de productie. Daarna volgen 
onderdelen als voice-over, muziek en ondertiteling.
Voor Maasstede, ontwikkelaar van opvallend vastgoed, maakten wij een 
video van hun nieuwe project: het Lange Voorhout 44. De broers Tim en 
Robert Nederlof geven ons een toer langs het voormalige woonhuis van 
de Nederlandse dichter en diplomaat Constantijn Huygens. Het filmpje is 
te zien op boidr.nl en op onze socialmediakanalen.

Wij maken graag een 
voorstel op maat voor u.
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Technische specificaties magazine

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES

Aanleveren kant-en-klaar advertentiemateriaal: 

• Digitaal als certified pdf (300 dpi bij 100%)
• Tekst omzetten in lettercontouren
• Aanleveren vóór 15 september 2021

Aanleveren niet kant-en-klaar advertentiemateriaal: 

• Leveringsvoorwaarden van toepassing.
• Logo in hoge resolutie (voorkeur Adobe®Illustrator .ai of .eps).
• Digitaal fotomateriaal in hoge resolutie (300 dpi bij 100%).
• Tekstbestand met correctievrije tekst in Microsoft®Word. 

Aangeleverd bestand dient adresgegevens + webadres 
adverteerder, richtlijnen en wensen m.b.t. advertentieontwerp 
te bevatten.

• Indien er sprake is van een gevoerde huisstijl, gelieve de 
benodigde lettertypes aan te leveren. 

• Aanleveren vóór 1 september 2021

ALGEMENE INFORMATIE 

TITEL Bij Ons In De Residentie
UITGEVER  Bella Media BV
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE  jaarlijks
VERSCHIJNINGSDATUM november 2021
OPLAGE 10.000 exemplaren
OMVANG max. 200 pagina’s
AANLEVERADRES  a.simeone@boidr.nl

DRUK  full colour
FORMAAT  230 x 297 mm 

ADVERTENTIEFORMATEN
1/1  PAGINA

BLADSPIEGEL  230 x 297 mm 
 (+ 3 mm afloop) 
2/1 PAGINA

BLADSPIEGEL   460 x 297 mm 
 (+ 3 mm afloop) 
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SALES
Kim Groenestein - van der Beek
(06) 18 22 55 94
sales@boidr.nl

REDACTIE
Annerieke Simeone (hoofdredacteur)
a.simeone@boidr.nl

BIJ ONS IN

 Wil je 
  meer 

 weten? Wij maken graag een afspraak
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