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Wij zijn een nieuwe 
generatie camperaars. 
Avontuurlijk, actief, bewust, ruimdenkend en 

bij uitstek geschikt voor natuurliefhebbers: dat 

is vaNLife magazine. Voor ieder wat wils dus en 

daarom is ons tijdschrift geschikt is voor álle 

Nederlandse en Belgische camperaars die zich 

graag buiten de gebaande paden begeven.

vaNLife magazine is een mix van avontuurlijke 

reisverslagen, eerlijke portretten en diepgaande 

achtergrondartikelen, waarbij ook veel 

aandacht wordt besteed aan de mooiste 

camperbestemmingen in binnen- en buitenland, 

onmisbare gadgets en technische informatie. Er 

is ruimte voor experts, ervaringsdeskundigen en 

aspirant-camperaars en we bieden het tijdschrift 

zowel online- als offline aan. 

Beeld: @iamrensi
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Over ons. 

We zijn een onafhankelijk, jong, Nederlands 

tijdschrift en verzorgen met een klein team 

de complete samenstelling, vormgeving en 

distributie van vaNLife magazine. We zijn in 

januari 2021 gestart en hebben inmiddels 4 

edities gepubliceerd. Deze zijn zowel fysiek als 

digitaal te lezen en te bestellen via onze eigen 

webshop, Bol.com en te koop bij een aantal 

fysieke verkooppunten. Sinds oktober 2021 is 

het ook mogelijk om je te abonneren op ons 

tijdschrift.



De doelgroep. 
• Leeftijd: 25-50 

• Camperbezitters en -liefhebbers 

• Parttime & fulltime vaNLifers

• Avontuurlijk en actief

• Natuurliefhebbers

• Bewust en ruimdenkend  

• Kwaliteit boven kwantiteit

‘Fantastisch! Hier waren we als beginnende 
camperaars naar op zoek. Nu we een bestelbus 

aan het ombouwen zijn tot camperbus lezen 
we met veel plezier de interessante verhalen, 

leuke tips en mooie ervaringen.’ 

- Jarrik en Vivian

Beeld: @pim.and.anniewhere.we.go

https://www.instagram.com/pim.and.anniewhere.we.go/


3x per jaar komen we uit: in het 
voorjaar, de zomer en het najaar

2.000 maandelijkse bezoekers 
op de website
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Cijfers.

3.600 and counting...

trouwe volgers 
op Instagram



Onze Instagram volgers.
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Adverteren. 
Advertentie
Jouw kant en klare advertentie kan in onze februari, juli 

of oktober editie geplaatst worden. Omdat we ons in 

een zeer specifieke markt bevinden kun je heel gericht 

adverteren.

Prijzen
1/1 pagina (210 x 275mm) ........................................€499

1/2 pagina (190 x 128mm) ........................................€299

1/4 pagina (93 x 128mm) ..........................................€199

Vermelding vaNLifehacks .........................................€199

1/1 pagina (advertorial) ............................................€599 

Advertorial
Een advertorial is een perfecte manier om jouw 

product of dienst uitgebreid toe te lichten en biedt 

genoeg ruimte om inhoudelijk in te gaan of de 

voordelen of noodzaak van jouw product of dienst. 

Het is prettig als je zelf tekst en beeld kunt aanleveren, 

maar onze schrijvers staan startklaar om met je mee 

te denken. We zorgen dat de tekst geredigeerd wordt 

door onze redactie zodat het goed bij de tone of 

voice van het magazine past. Onze vormgever giet de 

advertorial vervolgens in een echt vaNLife magazine 

jasje.

Wil je in meerdere nummers, of bijvoorbeeld een jaar lang adverteren, dan maken 
we graag een speciale package deal voor je.

Meer informatiePreview magazine en advertenties

https://www.vanlifemagazine.nl/adverteren/
https://bit.ly/vaNLife-magazine-preview


Cadeautje
We doen er alles aan om ons magazine drie keer 

per jaar als een echt cadeau aan onze lezers te 

overhandigen. Het magazine wordt met zorg verpakt 

en voorzien van een bedankje of klein cadeautje. 

Bijvoorbeeld een sample van jouw product! Geen 

leukere manier om reclame te maken, toch?

Je kunt bij, bijvoorbeeld de eerste 500, exemplaren 

van ons magazine een sample weggeven. De sample 

wordt altijd voorzien van een begeleidend schrijven, 

waarbij we vanzelfsprekend middels een link naar 

jouw website, kortingscode of een speciale QR code 

zorgen dat de aandacht nogmaals op het product 

gevestigd wordt.  

De kosten voor het bijvoegen van de sample hangen 

samen met de waarde van het product. Neem contact 

met ons op om het te bespreken of doe een voorstel. 

Online partnership
Met onze online content zijn we momenteel hard bezig. 

Zo lanceerden we begin 2022 ons online magazine en 

begonnen we met het versturen van een maandelijkse 

nieuwsbrief. Inmiddels hebben we ruim 120 nieuwsbrief 

lezers en bouwden we op Instagram aan een 

interactieve community met duizenden betrokken 

volgers. Ook voor jouw merk of bedrijf zijn er diverse 

mogelijkheden om onze lezers en volgers online te 

bereiken. Interesse? Laat het ons weten! We maken 

graag een voorstel op maat.

Verkooppunt worden
Wil je verkooppunt worden van ons magazine? Dan 

kun je gebruik maken van onze staffelkortingen 

(tussen de 15% en 40%). Je krijgt daarnaast ook een 

vermelding op onze website.

mailto:samenwerken%40vanlifemagazine.nl?subject=Give-away%20vaNLife%20magazine
https://www.vanlifemagazine.nl/online-magazine/
https://www.instagram.com/vanlife.magazine.nl/
mailto:samenwerken%40vanlifemagazine.nl?subject=


Ons team.

Claire 
vormgeving, marketing 

& webshop

Florine 
hoofdredactie

Milou 
content creator

Sarah Famke 
eindredactie

Max 
logistiek

Stephanie 
samenwerkingen  

& advertenties
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