
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie 
met een reformatorisch identiteitsprofiel. Kijk op www.cedrah.nl voor meer informatie.

Magazine Cedrah
Etcedrah verschijnt twee keer per jaar (voorjaar en najaar) in een oplage van ruim 17.000
exemplaren en wordt verspreid onder alle doelgroepen en betrokkenen van Cedrah. Etcedrah 
is een inspirerend en eigentijds magazine, bedoeld om verbinding te leggen. Verbinding tussen de
organisatie Cedrah en alles wat er ‘buiten’ speelt, maar ook verbinding tussen de verschillende
generaties. De voorjaarsuitgave is een speciale wooneditie van Etcedrah, genaamd Fundament. In
deze uitgave wordt specifiek ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van wonen en
vastgoed.

Criteria voor plaatsing
Cedrah hanteert enkele criteria met betrekking tot het plaatsen van advertenties in 
haar uitgaven:

›  De adverteerder geeft objectieve en eerlijke informatie over zijn product/dienst.
›  De adverteerder schept geen valse verwachtingen over de effectiviteit van zijn/haar
producten en/of diensten.
›  De missie van de adverteerder mag niet in strijd zijn met de missie van Cedrah.
›  Producten en/of diensten met medische of gezondheidsclaims moeten voldoen aan de
noodzakelijke eisen voor toelating en wetenschappelijk onderbouwd zijn.
›  Advertenties waarin vergelijkingen met producten en/of diensten worden gemaakt, 
zijn niet toegestaan.

Planning 2022
De exacte verschijningsdata van de voor- en najaarseditie zijn nu nog niet bekend.

Tarieven 
Formaat                                        Tarief                  Afmetingen (bxh)
1/1 spread                                   € 1.550,00        412 x 268 mm
1/1 spread met afloop               € 1.550,00        420 x 280 mm (+ 3mm afloop rondom)
1/1 achterpagina met afloop     € 1.050,00        216 x 286 mm (+ 3mm afloop rondom)
1/1 pagina                                    € 850,00           202 x 268 mm
1/1 pagina met afloop                € 850,00           210 x 280 mm (+ 3mm afloop rondom)
1/2 pagina                                    € 500,00           202 x 132 mm
1/4 pagina                                    € 300,00           99 x 132 mm

› Bij een jaarabonnement (2 uitgaven) ontvangt u 5% korting.
› Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

Tarievenkaart Etcedrah
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