
Adverteren in Warmtepompen
Het vakblad voor de kennis en kunde van de warmtepompen- 

industrie over toepassingen in de gebouwde omgeving

WARMTEPOMPEN: 
 Toonaangevende titel over warmtepompen, een duurzame energievoorziening waarvoor de  

belangstelling snel groeit.
 Door de heldere rubricering informeert Warmtepompen over de organisatie van een duurzame  

klimaat- en energievoorziening in woningen en gebouwen, wet- en regelgeving, beschikbare techniek, 
best practices en duurzame innovators. 

 Deze informatie ondersteunt opdrachtgevers in de bouwketen (overheden, vastgoedbedrijven,  
woningcorporaties, overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en  
ontwikkelende bouwbedrijven projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven) bij de 
vormgeving en uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid.

 De lezers zijn werkzaam in alle relevant sectoren: overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten. Adviseurs: installatieadviseurs en ingenieurs- 
bureaus. Installateurs. Toeleveranciers van warmtepompsystemen, afgiftesystemen voor  
verwarming, koeling en warm tapwater, leveranciers van zonthermische systemen en regeltechniek. 

 Heeft een oplage van ca. 4.000 ex

Het vakblad Warmtepompen is met zijn website, nieuwsbrief en events 
een echte ambassadeur voor de kennis en kunde van de warmtepompen-
industrie over toepassingen in de gebouwde omgeving. Warmtepompen 
is het verbindende platform in een niche in de bouwketen als het gaat om 
de toepassing van warmtepompen in woningen, commercieel vastgoed 
en maatschappelijk vastgoed. De vraag naar oplossingen op het gebied 
van duurzame verwarming zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Warmtepompen.nl
vakbladwarmtepompen.nl
Met elke dag nieuws voor duurzame  
opdrachtgevers: overheden, vastgoedbedrijven, 
woningcorporaties, projectontwikkelaars, 
ontwikkelende bouwbedrijven en architecten. 
Jaarlijks worden ca. 95.000 pagina’s bezocht.

Warmtepompen 
E-nieuwsbrief
Om de week ontvangen ca. 4.500 professio-
nals de nieuwsbrief die naar het meest actu-
ele nieuws op de website verwijst. Door de 
groeiende interesse in warmtepompen als 
duurzame energieoplossing nemen het aan-
tal bezoekers en lezers van de website en 
nieuwsbrief gestaag toe.
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Vakblad

Nieuwsbrief

Digimagazine

Onbeperkte toegang tot  
www.Warmtepompen.nl

Media advies
Uw contactpersoon:
 Daan de Heus
 daandeheus@vakmedianet.nl
 06 51 82 07 59
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Warmtepompen 2018

Nr Sluitingsdatum Verschijning

1 09-01-2018 30-01-2018

2 06-03-2018 27-03-2018

3 22-05-2018 12-06-2018

4 11-09-2018 02-10-2018

Marktgids 15-10-2018 06-11-2018

5 16-10-2018 06-11-2018

6 20-11-2018 11-12-2018

*wijzigingen voorbehouden  

Formaten en tarieven

Alle tarieven in euro’s, full colour en exclusief BTW

Advertentie staand  liggend 1 x 3 x 6 x

2/1 pagina spread 420 x 297 mm € 4.030 € 3.868 € 3.707

1/1 pagina 210 x 297 mm € 2.690 € 2.450 € 2.250

1/2 pagina   90 x 265 mm 185 x 130 mm € 1.550 € 1.409 € 1.294

1/4 pagina   90 x 130 mm 185 x 65 mm € 810 € 735 € 675

Zetspiegel: 185 x 267 mm

E-mailnieuwsbrief 
per editie

Full banner 468 x 60 px € 395,-

Advertorial € 750,-

Titel 30 tekens, incl. spaties
Tekst maximaal 7 regels met 40 tekens 
per regel. Totaal 280 tekens incl. spaties.
300 x 300 dpi en een button call to action, 
maximaal 24 tekens incl. spaties.

Formaten en tarieven Warmtepompen.nl  
fixed p/mnd

Leaderboard  728 x 90 px € 1.450

Fullbanner 468 x 60 px € 1.350

Billboard 970 x 250 px € 1.350

Header 950 x 200 px € 1.250

Rectangle 336 x 280 px €     750

Halfpage Ad 336 x 600 px € 1.500

Blockbuster 550 x 150 px €    900
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