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Het FD:
P stelt lezer/klant centraal: bij alle keuzes die het FD maakt, staat de 
lezer centraal en biedt het FD hem relevante content;
P is toonaangevend: toonaangevend voor een grotere groep lezers, 
met focus op de coredoelgroep: de zakelijke beslissers van vandaag en 
morgen;
P is niche: we zijn en blijven niche, met een financieel-economische 
focus.

3

    

  Bereik ma-vr 13+ per dag 138.000 Bron: NOM Print Monitor 2021 II

  Bereik za 13+ 173.000 Bron: NOM Print Monitor 2021 II

HET FINANCIEELE 

DAGBLAD  
Het Financieele Dagblad is dé nieuws- en inspiratiebron die op elk moment van de dag 
financieel-economische betekenis geeft aan ontwikkelingen in de wereld. Met het laatste 
nieuws, maar ook met verdiepende artikelen met altijd een blik op morgen. Het FD hecht grote 
waarde aan betrouwbare feiten en diepgravende inzichten. Ze loopt voorop in digitale 
ontwikkelingen en biedt kwalitatieve journalistiek aan ondernemende mensen in Nederland, 
zowel zakelijk als privé.

Het Financieele Dagblad is geniet en is de enige krant van Nederland die schoon wordt 
gesneden, waardoor advertenties aflopend op de pagina geplaatst kunnen worden. Naast de 
meest voorkomende formaten zijn er ook nieuwe creatieve mogelijkheden zoals de doorlopende 
strook op voor- en achterpagina. Je kunt bij Het Financieele Dagblad adverteren op zowel een 
advertentiepagina als een redactiepagina. We werken met vaste vakformaten. 
De positiefactoren verschillen per pagina.

Nederland €4,90
België en Luxemburg €5,65 8 715537 000028

5 0 7 2 2Al het geene tot het fi nancieele 
eenige betrekking heeft’ – sinds 1796

Zaterdag 19 februari 2022 
Nummer 26. 64 pagina’s

AEX

+0,49% 758,92
MIDKAP

+0,71% 1.057,66
EUROSTOXX 50

-0,16% 4.137,22
S&P 500

+0,09% 4.475,01
€/$ NEW YORK

+0,1761% 1,1380
RENTE NL 10JR
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Uit kamervragen 
bleek dat ook in 
Den Haag niet 
iedereen wist van 
de inperking van de 
rechtsbescherming 

Annemiek Fentener 
van Vlissingen 
doorbreekt zwijgen
 Pagina 18

Eenzaam Shell 
zoekt nieuwe 
vrienden in Londen
 Voor.kennis

l De Hoge Raad verlaagt de af te dragen vermogenstaks voor bezwaarmakers

l Het kabinet heeft  de reikwijdte van een massaalbezwaarprocedure ingeperkt

l Meer dan een miljoen spaarders hebben geen recht op compensatie

Laurens Berentsen, Cor de 
Horde en Bas Knoop
Amsterdam

Ruim een miljoen Nederlanders 
die te veel belasting betaalden 
over hun spaargeld, hebben geen 
recht op teruggave. Ondanks een 
uitspraak van de Hoge Raad dat de 
heffi ng onwettig is, vallen zij bui-
ten de boot omdat de regering de 
bezwaarprocedure in 2016 geruis-
loos heeft ingeperkt.

De wijziging was onderdeel van 
een groter pakket belastingmaat-
regelen en passeerde destijds de 
Tweede Kamer zonder dat er spe-
cifi ek aandacht aan werd geschon-
ken. Door de inperking staan nu 
ruim een miljoen spaarders met 
lege handen, na een arrest van an-
derhalve week geleden dat de ver-
mogensrendementsheffi ng, die 
rekent met een fi ctief rendement, 
strijdig is met Europees recht. Zij 
moeten hopen dat de Tweede Ka-
mer ze tegemoet wil komen of dat 
er een massaclaim wordt gestart.

Onder de oude regeling gold dat 
spaarders niet individueel en tijdig 
bezwaar hoefden te maken tegen 
de vermogenstaks om eventueel 
een lagere aanslag te krijgen. Zij 
liepen vanzelf mee in de zogehe-

ten massaalbezwaarprocedure. 
De staatssecretaris van Financiën 
kondigde die procedure af voor de 
jaren 2013 tot en met 2016, nadat 
tienduizenden belastingbetalers 
bezwaar hadden gemaakt tegen de 
vermogensrendementsheffi ng in 
die periode.

Sinds 2017 moet iedere belas-
tingplichtige individueel en bin-
nen zes weken na de defi nitieve 
aanslag bezwaar maken om mee 
te doen aan de massale procedure 
tegen de vermogenstaks. Voor het 
jaar 2017 hebben meer dan 60.000 
spaarders dat gedaan. Zij hoeven 
minder belasting te betalen nu de 
Hoge Raad voor 2017 en 2018 heeft 
bepaald dat de vermogenstaks in 
strijd is met het recht op eigendom 
en het discriminatieverbod.

Dat ook in Den Haag niet ie-
dereen wist van de inperking van 
de rechtsbescherming van belas-
tingbetalers blijkt uit Kamervra-
gen die de VVD in 2019 stelde. Een 
van de vragen aan de staatssecre-
taris van Financiën luidde hoe die 
de wetswijziging in de massaalbe-
zwaarprocedure verklaarde die be-
lastingplichtigen dwong opeens 
tijdig en individueel bezwaar te 
maken. Terwijl de liberalen zelf 
enkele jaren eerder nog instem-

den met de wijziging. 
Toenmalig staatssecretaris van 

Financiën Eric Wiebes (VVD) moti-
veerde de inperking van het  mas-
saal bezwaar door te wijzen op on-
gelijke behandeling ten opzichte 
van individuele bezwaren. Hoog-
leraar belastingrecht Koos Boer 
zegt desgevraagd dat de wijziging 
wellicht ook werd ingegeven door 
de procedures die sinds 2013 wer-
den aangespannen tegen de ver-
mogenstaks.

De procedures tot en met 2016 
liggen nu bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. 
Als de bezwaarmakers daar gelijk 
krijgen, geldt zo’n uitspraak nog 
steeds voor iedereen die destijds 
belasting betaalde in box 3, zegt 
Cor Overduin, die als belastingad-
viseur bij Grant Thornton optreedt 
namens de Bond voor Belastingbe-
talers. Volgens Overduin is de in-
perking van het massaal bezwaar 
verkocht met het argument: ‘de-
genen die het betreft, piepen toch 
wel’. Maar dat is allerminst van-
zelfsprekend, meent de fi scalist.

Hoogleraar Boer acht de kans 
klein dat spaarders die over de ja-
ren 2017 en 2018 niet individueel 
en tijdig bezwaar maakten, juri-
disch langs andere weg nog hun 

gelijk kunnen halen. ‘Wie geen 
bezwaar heeft gemaakt, valt in ju-
ridische zin buiten de boot’, zegt 
de Leidse hoogleraar. ‘Het is aan 
de politiek om een grotere groep 
spaarders te compenseren.’

Mogelijk komt er toch een claim 
van niet-bezwaarmakers. Consu-
mentenclaim, een organisatie 
die zich toelegt op massaclaims, 
volgt de ontwikkelingen rond box 
3 nauwgezet. ‘Wij onderzoeken of 
we iets kunnen betekenen voor de 
belastingplichtigen die geen be-
zwaar hebben gemaakt’, zegt di-
recteur Stef Smit. 

Een politiek besluit voor com-
pensatie van de grote groep spaar-
ders zit er voorlopig niet in. Twee-
de Kamerleden hebben vooral 
vragen aan het kabinet. Inge van 
Dijk (CDA) vindt het ‘ergens niet 
eerlijk’ dat deze groep geen com-
pensatie krijgt, maar zoekt nog 
naar ‘de juiste balans’. Zo is niet 
duidelijk hoeveel een compen-
satie voor iedereen gaat kosten. 
Ook GroenLinks wil meer duide-
lijkheid over de kosten ‘en niet on-
middellijk pleiten voor een tota-
le compensatie’, aldus Tom van 
der Lee.

Meer dan miljoen spaarders 
lopen fi scale teruggave mis 

Persoonlijk
De 50 talenten 

van 2022

Meer op pagina 2
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TARIEVEN 
FORMATEN 
Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Formaat Breedte 
(in mm)

Hoogte 
(in mm)

Tarief
ma/vr

Tarief
zaterdag

2/1   spread 520 368 € 26.494 € 33.118

2/1   volledig aflopend* 550 395 € 33.118

1/1   hele pagina 246 368 € 16.304 € 20.380

1/1   volledig aflopend* 275 395 € 20.380

1/2   liggend 246 175 € 10.700 € 13.374

1/3   staand 146 220 €   7.133 €   8.916

2/5   staande strook 96 347 €   7.133 €  8.916

1/4   staande strook 96 220 €   5.859 €   7.324 

1/4   liggende strook 246 87 €   5.859 €   7.324 

1/4   staand 120 176 €   5.859 €   7.324 

2/11 staand 120 131 €   4.076

1/6   liggende strook 246 58 €   3.821 €   4.777

1/6   liggend 146 98 €   3.821 €   4.776

1/6   staand 96 149 €   3.821 €   4.776 

1/7   liggend 146 87 €   3.465 €   4.331

1/7   staand 96 129 €   3.465 €   4.331

1/8   liggend 146 75 €   3.159 €   3.949 

1/8   liggend 120 87 €   3.057

1/10 liggend 96 87 €   2.446 €   3.057

1/12 liggend 96 75 €   2.038 €   2.548

1/15 liggend 96 60 €   1.681 €   2.102 

1/16 liggend 96 54 €   1.529 €   1.911

1/16 staand 46 112 €   1.529 €   1.911

1/21 staand 46 87 €   1.121 €   1.401

1/25 liggend 96 36 €      917   €   1.146 

1/25 staand 46 75 €      917 €   1.146 

1/51 liggend 46 24 €      459

Positie Toeslag ma/vr

Voorpagina (1e katern) 4,0

Achterpagina 2,0

Pagina 3, 5 & 7 3,0

Pagina 4 & 6 1,5

Positiegarantie overig redactioneel 1,5

Positietoeslagen ma/vr 
Van toepassing bij een specifieke voorkeur.

Positietoeslagen zaterdag 
Van toepassing bij een specifieke voorkeur.

*Neem contact op met order@fd.nl voor overige specificaties.

Positie Toeslag zaterdag

Achterpagina 1e katern 2,0

Pagina 5 & 7 3,0

Pagina 4, 6 & 11 1,5

Positiegarantie overig redactioneel 1,5
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Speciaal formaat ma/vr 

Speciaal formaat zaterdag 

Neem contact op met order@fd.nl voor specificaties.

Formaat Breedte (in mm) Hoogte (in mm) Tarief ma/vr 

Flap (liggend om halve krant) 550 183 € 40.760

Strook voor- en achterpagina 550 max. 64 € 25.475 

Strook voorpagina 275 max. 64 € 15.285 

Strook achterpagina 275 max. 64 € 10.190 

 Oor voorpagina (ma-vr) 46 79 €   2.038 

 Oor achterpagina (ma-vr) 46 79 €   1.529 

Formaat Breedte (in mm) Hoogte (in mm) Tarief zaterdag

Flap (liggend om halve krant) 550 183 € 50.950

Strook pagina 2 & 3 550 max. 58 € 22.250

Center ad pagina 14 & 15 218 366 € 30.570

Voor speciale formaten geldt geen positietoeslag. Neem contact op met order@fd.nl voor aanleverspecificaties. Naast 
bovenstaande advertentieposities biedt het FD diverse maatwerkoplossingen zoals een insert.

TARIEVEN 
SPECIALE FORMATEN 

Type bericht Tarief 

Familieberichten € 5 per mm

Financiële berichten € 8 per mm

Familieberichten en financiële berichten 
In Het Financieele Dagblad bestaat ook de mogelijkheid tot het plaatsen van financiële berichten of familieberichten op een advertentiepagina. Familieberichten zijn bijvoorbeeld een geboor-
te-, overlijdens- of een huwelijksbericht.

Voorbeeld strook pagina 2 & 3 Voorbeeld center ad
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Onderstaand schema laat zien op welke pagina’s bepaalde formaten geplaatst kunnen worden.

*Op aanvraag

maandag - vrijdag
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2/1*
1/1   P P P P

1/2   liggend P

2/5   staand P

1/4   staande strook P P

1/4   liggend P

1/4   staand P P

1/3   staand P

2/11  staand P P

1/6   strook P

1/6   staand P P

1/6   liggend P P

1/7   liggend P P P P

1/7   staand P P

1/8   liggend P P P P

1/8   liggend P P P P P

1/10 liggend P P P P P

1/12 liggend P

1/15 liggend P P P P

1/16 liggend P P P P P

1/16 staand P P P

1/21 staand P P P P P

1/25 staand P P P P P

1/25 liggend P P P P P

1/51 liggend P P P P P
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Uit kamervragen 
bleek dat ook in 
Den Haag niet 
iedereen wist van 
de inperking van de 
rechtsbescherming 

Annemiek Fentener 
van Vlissingen 
doorbreekt zwijgen
 Pagina 18

Eenzaam Shell 
zoekt nieuwe 
vrienden in Londen
 Voor.kennis

l De Hoge Raad verlaagt de af te dragen vermogenstaks voor bezwaarmakers

l Het kabinet heeft  de reikwijdte van een massaalbezwaarprocedure ingeperkt

l Meer dan een miljoen spaarders hebben geen recht op compensatie

Laurens Berentsen, Cor de 
Horde en Bas Knoop
Amsterdam

Ruim een miljoen Nederlanders 
die te veel belasting betaalden 
over hun spaargeld, hebben geen 
recht op teruggave. Ondanks een 
uitspraak van de Hoge Raad dat de 
heffi ng onwettig is, vallen zij bui-
ten de boot omdat de regering de 
bezwaarprocedure in 2016 geruis-
loos heeft ingeperkt.

De wijziging was onderdeel van 
een groter pakket belastingmaat-
regelen en passeerde destijds de 
Tweede Kamer zonder dat er spe-
cifi ek aandacht aan werd geschon-
ken. Door de inperking staan nu 
ruim een miljoen spaarders met 
lege handen, na een arrest van an-
derhalve week geleden dat de ver-
mogensrendementsheffi ng, die 
rekent met een fi ctief rendement, 
strijdig is met Europees recht. Zij 
moeten hopen dat de Tweede Ka-
mer ze tegemoet wil komen of dat 
er een massaclaim wordt gestart.

Onder de oude regeling gold dat 
spaarders niet individueel en tijdig 
bezwaar hoefden te maken tegen 
de vermogenstaks om eventueel 
een lagere aanslag te krijgen. Zij 
liepen vanzelf mee in de zogehe-

ten massaalbezwaarprocedure. 
De staatssecretaris van Financiën 
kondigde die procedure af voor de 
jaren 2013 tot en met 2016, nadat 
tienduizenden belastingbetalers 
bezwaar hadden gemaakt tegen de 
vermogensrendementsheffi ng in 
die periode.

Sinds 2017 moet iedere belas-
tingplichtige individueel en bin-
nen zes weken na de defi nitieve 
aanslag bezwaar maken om mee 
te doen aan de massale procedure 
tegen de vermogenstaks. Voor het 
jaar 2017 hebben meer dan 60.000 
spaarders dat gedaan. Zij hoeven 
minder belasting te betalen nu de 
Hoge Raad voor 2017 en 2018 heeft 
bepaald dat de vermogenstaks in 
strijd is met het recht op eigendom 
en het discriminatieverbod.

Dat ook in Den Haag niet ie-
dereen wist van de inperking van 
de rechtsbescherming van belas-
tingbetalers blijkt uit Kamervra-
gen die de VVD in 2019 stelde. Een 
van de vragen aan de staatssecre-
taris van Financiën luidde hoe die 
de wetswijziging in de massaalbe-
zwaarprocedure verklaarde die be-
lastingplichtigen dwong opeens 
tijdig en individueel bezwaar te 
maken. Terwijl de liberalen zelf 
enkele jaren eerder nog instem-

den met de wijziging. 
Toenmalig staatssecretaris van 

Financiën Eric Wiebes (VVD) moti-
veerde de inperking van het  mas-
saal bezwaar door te wijzen op on-
gelijke behandeling ten opzichte 
van individuele bezwaren. Hoog-
leraar belastingrecht Koos Boer 
zegt desgevraagd dat de wijziging 
wellicht ook werd ingegeven door 
de procedures die sinds 2013 wer-
den aangespannen tegen de ver-
mogenstaks.

De procedures tot en met 2016 
liggen nu bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. 
Als de bezwaarmakers daar gelijk 
krijgen, geldt zo’n uitspraak nog 
steeds voor iedereen die destijds 
belasting betaalde in box 3, zegt 
Cor Overduin, die als belastingad-
viseur bij Grant Thornton optreedt 
namens de Bond voor Belastingbe-
talers. Volgens Overduin is de in-
perking van het massaal bezwaar 
verkocht met het argument: ‘de-
genen die het betreft, piepen toch 
wel’. Maar dat is allerminst van-
zelfsprekend, meent de fi scalist.

Hoogleraar Boer acht de kans 
klein dat spaarders die over de ja-
ren 2017 en 2018 niet individueel 
en tijdig bezwaar maakten, juri-
disch langs andere weg nog hun 

gelijk kunnen halen. ‘Wie geen 
bezwaar heeft gemaakt, valt in ju-
ridische zin buiten de boot’, zegt 
de Leidse hoogleraar. ‘Het is aan 
de politiek om een grotere groep 
spaarders te compenseren.’

Mogelijk komt er toch een claim 
van niet-bezwaarmakers. Consu-
mentenclaim, een organisatie 
die zich toelegt op massaclaims, 
volgt de ontwikkelingen rond box 
3 nauwgezet. ‘Wij onderzoeken of 
we iets kunnen betekenen voor de 
belastingplichtigen die geen be-
zwaar hebben gemaakt’, zegt di-
recteur Stef Smit. 

Een politiek besluit voor com-
pensatie van de grote groep spaar-
ders zit er voorlopig niet in. Twee-
de Kamerleden hebben vooral 
vragen aan het kabinet. Inge van 
Dijk (CDA) vindt het ‘ergens niet 
eerlijk’ dat deze groep geen com-
pensatie krijgt, maar zoekt nog 
naar ‘de juiste balans’. Zo is niet 
duidelijk hoeveel een compen-
satie voor iedereen gaat kosten. 
Ook GroenLinks wil meer duide-
lijkheid over de kosten ‘en niet on-
middellijk pleiten voor een tota-
le compensatie’, aldus Tom van 
der Lee.

Meer dan miljoen spaarders 
lopen fi scale teruggave mis 

Persoonlijk
De 50 talenten 

van 2022

Meer op pagina 2
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Formaat Pagina 4 t/m 15 5 6 7 11 15 2 8 12 18 22 26
2/1 spread 12/13 > 2/3
1/1 P P P P P P P P P P P P P P

1/2 liggend P P

1/3 staand P P

2/5 staande strook P P

1/4 staande strook P P

1/4 liggende strook P P

1/4 staand P P

1/6 liggende strook P P

1/6 liggend P P

1/6 staand P P

1/7 liggend P P

1/7 staand P P

1/8 liggend P P

1/10 liggend P P

1/12 liggend P P

1/15 liggend P P

1/16 liggend P P

1/16 staand P P

1/21 staand P P

1/25 liggend P P

1/25 staand

PLAATSINGSSCHEMA
FORMATEN 

zaterdag

Onderstaand schema laat zien op welke pagina’s bepaalde formaten geplaatst kunnen worden.
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Formaat Breedte (in mm) Hoogte (in mm) Tarief

1/1* 230 275 €   7.250

2/1* 460 275 € 12.500

1/1 Special* 230 275 €   8.337

2/1 Special*ial* 460 275 € 14.375
*4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op aangegeven hoogte en breedte plaatsen. 

FD Persoonlijk: 
P is een bron van inspiratie voor haar jonge doelgroep. 

Deze zogeheten ‘spitsuurstellen’, dertigers en begin veertigers met 
een druk en sociaal leven hebben behoefte aan een gevarieerd en 
intelligent magzine.

P fungeert als gidsrol: door haar lezers te attenderen op spraakma-
       kende kunst, stijlvolle mode, slimme gadgets, duurzaam design en  
       een nuchter en praktisch katern rondom werken en geld.

Positie Toeslag

1e spread 1,2

2e spread 1,15

Cover 4 1,25

Positietoeslagen

  Bereik za 13+ 173.000
Bron: NOM Print Monitor 

2021 II
FD Mediagroep kent een grote verscheidenheid aan printuitgaven die gedurende het gehele jaar bij 
Het Financieele Dagblad verschijnen. Specials met elk een eigen redactionele formule, rondom een 
bepaald thema of domein en gericht op een specifieke doelgroep. 

FD Persoonlijk
FD Persoonlijk is het high-end luxury & lifestyle magazine dat iedere zaterdag bij Het Financieele 
Dagblad verschijnt. De redactionele kerndomeinen zijn Werk & Geld, Mode, Reizen, Design & Gadgets. 
Dankzij de heldere bladformule, mooie fotografie en overzichtelijke lay-out straalt het magazine kwali-
teit en allure uit. Per jaar verschijnen er diverse themaspecials van FD Persoonlijk, zoals de Mode-
special, de Man Stijlspecial en de Interieur & Designspecial.

PRINT 
UITGAVEN

9
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Formaat Breedte (in mm) Hoogte (in mm) Tarief 
1/1* 230 275  € 5.875
2/1* 460 275 €  9.800

Tempus magazine
Tempus is een luxe glossy over horloges, juwelen en business.

Formaat Breedte (in mm) Hoogte (in mm) Tarief

1/1* 230 275  € 11.750

2/1* 460 275  € 19.600

*4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op aangegeven hoogte        
 en breedte plaatsen. 

*4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op aangegeven hoogte        
 en breedte plaatsen. 

De wereld in 2023 Magazine
Deze special is geschreven voor topbestuurders en richt zich op de 
financiële, economische en maatschappelijke toekomst. 

OVERIGE 
PRINTSPECIALS
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Kijk voor 

de uitgebreide 

advertentievoorwaarden 

op www.fdmg.nl. 

Het Financieele Dagblad
FD Mediagroep accepteert advertenties in de vorm van certified PDF voor 
de Nederlandse dagbladen (CMYK, 200 dpi). Advertenties opgebouwd in 
RGB en steunkleur zijn niet bruikbaar. Wij kunnen eenvoudige advertenties 
(lijnwerk, met 1 of 2 afbeeldingen) voor je opmaken (€150,- excl BTW). 
Na reservering ontvang je van de orderafdeling een bevestiging per e-mail 
met uploadinstructies en uiterlijke aanlevertijden. Advertenties dienen 
uiterlijk 10:00 uur op de werkdag voor verschijnen aangeleverd te worden. 
Advertenties voor het tweede katern ‘Futures’ van FD Weekend dienen uiterlijk 
10:00 uur op de woensdag voor verschijnen aangeleverd te worden. 

Voor advertorials gelden speciale richtlijnen. Vraag uw contactpersoon 
naar de specifieke voorwaarden

FD Persoonlijk, Tempus en FD Outlook 
Magazine 

Voor de printuitgaven behoort het materiaal te voldoen aan de vorm van 
certified PDF voor de Nederlandse tijdschriften (CMYK, 300 dpi). Advertenties 
opgebouwd in RGB en steunkleur zijn niet bruikbaar. Na reservering ontvang 
je van de orderafdeling een bevestiging per e-mail met uploadinstructies en 
uiterlijke aanlevertijden.

Voor advertorials gelden speciale richtlijnen. Vraag uw contactpersoon 
naar de specifieke voorwaarden

Annuleringen en overige advertentievoorwaarden

Kijk voor alle advertentievoorwaarden van FD Mediagroep op www.fdmg.nl

AANLEVERSPECIFICATIES 

PRINT



         

    

Contact:
salessupport@fdmediagroep.nl

020 592 8585
www.fdmg.nl


