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Hoe kunnen wij je helpen?

Vul je vraag of trefwoord in

Boerderij abbonnement

Boerderij Magazine abbonnement. Klantenservice
www.reedbusiness.nl/boerderij/klantenservice/abbo
Hier kunt u terecht voor vragen en klachten

Boerderij Vandaag. Online news-updates
www.reedbusiness.nl/boerderijvandaag 
Blijf van minuut tot minuut op de hoogte van het laatste nieuws

Redacteur Boerderij m/v. Vacature
www.reedbusiness.nl/vacatures/boerderij
32FTE. Reed Business zoekt een redacteur voor Boerderij Magazine

Elsevier Boeken. Producten
www.reedbusiness.nl/elsevier/boeken
De auteurs van Elsevier brengen ook boeken uit.

Abbonneren bij Reed Business
Adverteren bij Reed Business

Jan Hoving, abbonnee Boerderij:
Door Boerderij online ben ik op elk  
gewenst moment op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied“ “
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➔
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Adverteren 

Hoe kunnen wij je helpen?

Abonneren Werken bij

Land en Tuinbouw is van oudsher een 
belangrijke bedrijfstak waarbinnen 
Reed Business vertegenwoordigd is 
door middel van vakbladen en speci-
ale evnts. Sinds het prilste begin van 
Internt is Reed Businiess uiteraard 
ook online vertegenwoordigd op de 
agrarische markt.

Onze merken:
Boerderij, Trekker, Pluimvee houders, 
Varken, Boerderij Connect, Landleven

Er zijn diverse magazines beschikbaar 
in diverse abbonnementen; kwartaal-
abbonnement, halfjaarabbonnement, 
jaarabbonnement.

Daarnaast zijn er diverse kortingen in 
combinatie met andere bladen

Online shop

Klanten service

www.producten.reedbusiness.nl

➔

➔

Events

Vul je vraag of trefwoord in

Jan Hoving, abbonnee Boerderij:
Door Boerderij online ben ik op elk  
gewenst moment op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied“ “

Land & Tuinbouw
Overtuigend in media



Menu ➔

copyright | privacy statement | site map | colofon

Adverteren 

Hoe kunnen wij je helpen?

Abonneren Werken bij

Al meer dan 90 jaar het toonaange-
vende weekblad voor de landbouw. 
Iedere week actuele ontwikkelingen, 
feiten en achtergronden, financiële 
informatie, marktprognoses, ter zake 
doende interviews en praktische 
adviezen. Objectief, onafhankelijk en 
actueel.

Elke week in Boerderij voor akkerbou-
wers, rundveehouders en varkenshou-
ders speciale vakinformatie. Daarnaast 

Er zijn diverse magazines beschikbaar 
in diverse abbonnementen; kwartaal-
abbonnement, halfjaarabbonnement, 
jaarabbonnement.

Daarnaast zijn er diverse kortingen in 
combinatie met andere bladen

Online shop

Klanten service

www.producten.reedbusiness.nl

➔

➔

Events

Vul je vraag of trefwoord in

Overtuigend in media

Testimonial
Jan Hoving over het belang van 
Boerderij in zijn leven
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Events

Vul je vraag of trefwoord in

Overtuigend in media

Testimonial
Jan Hoving over het belang van 
Boerderij in zijn leven

Adverteren in Boerderij

Boerderij verschijnt wekelijks in 
een oplage van ruim 11.000 stuks.

Daarnaast verschijnt er maande-
lijks een vakeditie die gericht is op 
de specifiek sector van de abon-
nee.

Tarieven

Aanleverspecificaties

www.adverterenbijreedbusiness.nl

➔

➔
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Boerderij in zijn leven

Adverteren in Boerderij Events bij Boerderij

Ook in 2012 wordt weer de ver-
kiezing Agrarisch Ondernemer 
van het Jaar gehouden. Elke boer 
of tuinder die een uitstekende 
ondernemersprestatie heeft gele-
verd kan meedingen naar de titel 
Agrarisch Ondernemer van het 
Jaar. De verkiezing wordt voor de 
17e keer gehouden. De winnaar 
ontvangt 12.500 euro

Meer informatie op  
www.agrarischondernemer.nl

www.reedbusinessevents.nl

➔

➔
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Vul je vraag of trefwoord in

RetailE-mediaOpleidingen

Menu ➔

Overtuigend in media

Reed Business staat voor top-
merken. Met ijzersterke posities 
in vrijwel alle sectoren van de 
Nederlandse economie.

Profiteer van onze sterke mer-
ken door bij ons te adverteren.

Reed Business Sites

www.112BHV.nl
www.academyruimtelijkeontwikkeling.nl
www.ad4rbi.nl
www.ads4rb.nl
www.adverterenbijreedbusiness.nl
www.afspiegelen.nl

www.agd.nl
www.agdtop.nl
www.agrarischondernemer.nl
www.allaboutfeed.net
www.amt.nl
www.amtgarageforum.nl
www.amtlive.nl

www.amtreparatiewijzer.nl
www.arbocongres.nl
www.artsennet.nl
www.atexcongres.nl
www.atexelearning.nl
www.autobranchegids.nl
www.bakkerswereld.nl

www.beleggersbelangen.nl
www.bespaaropkosteninvesteerinkennis.nl
www.beurs.nl
www.bike-eu.com
www.boerderij.nl
www.boerderijconnect.nl
www.boerderijondernemersevent.nl

Onze sterke merken
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Video
CEO Reed Business Peter de Mönnink vertelt over zijn passie voor  
Media en Communicatie

Mediabedrijf Reed Business is 
onderdeel van een van ’s we-
relds grootste uitgeefconcerns 
Reed Elsevier. 
Bij Reed Business in Neder-
land werken 900 professionals, 
onder andere op (web)redac-
ties, in sales- of marketingfunc-
ties of bij IT. Ons bedrijf richt 
zich op zes kernactiviteiten, 
of businesses. Onze mensen 
werken voor díe business 
waar hun talent het best tot 
zijn recht komt. Zij zetten hun 
kennis en ervaring in om onze 
klanten optimaal te bedienen. 
Bij Reed Business noemen 
we dat ‘Dedicated Focus on 
Excellence’.

Zo draagt iedereen bij aan 

CEO

Strategy Finance

HR Finance

IT

EventseMedia
Data 

Solutions
B2PB2B

• Adverteren bij Reed Business

• Abbonneren bij Reed Business

• Events: Een ware beleving

• Werken bij Reed Business
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Cees Priem, abbonnee Tweewieler:
Tweewieler is informatief en inspirerend.
Ik ben elke keer weer benieuwdnaar het 
volgende nummer.“ “

Klantenservice

Adverteerders

Amsterdam
Reed Business bv
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam
020 - 515 92 22

Doetinchem
Reed Business bv
Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem
0314 - 34 99 11

Zwijndrecht
Elsevier Opleidingen 
H.A. Lorentzstraat 1a, 3331 EE Zwijndrecht
078 - 62 53 753

Vestigingen

Investor relations

Pers

Locatie Amsterdam

Contactpagina

Print routeWerken bij



Cees Priem, abbonnee Tweewieler:
Tweewieler is informatief en inspirerend.
Ik ben elke keer weer benieuwdnaar het 
volgende nummer.“ “

Vul je vraag of trefwoord in

Menu ➔

Overtuigend in media

Klantenservice
Klantenservice

Heb je vragen over abonne-
menten, adreswijzigingen en 
facturen?  
Dan kun je terecht bij onze 
klantenservice.

Reed Business
Postbus 4
7000 BA Doetinchem

Klantenservice: 0314-358358
klantenservice@reedbusiness.nl

Tech Helpdesk: 0314-358353
technische.helpdesk@reedbusi-
ness.nl

klantenservice.reedbusiness.nl ➔

Tijdschrift 
niet ontvangen?

Met Xpress Service 
heb je je tijdschrift  
binnen 48 uur in huis!

klik hier

Verhuisd?  
 
Met Xpress Service 
kunt u snel en eenvou-
dig je adreswijziging 
doorgeven!

klik hier

Factuur kwijt?  
 
Met Xpress Service 
download je direct de 
benodigde factuur!

klik hier

Klacht of vraag?  
 
Met Xpress Service 
kunt je je klacht of 
vraag direct indienen 
bij de klantenservice!

klik hier➔ ➔ ➔ ➔

Online vragenformulier

Stel je vraag en wij helpen je 
verder

klik hier ➔
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Henk Gielen, abbonnee Trekker:
Trekker is informatief en inspirerend.
Ik ben elke keer weer benieuwd naar het 
volgende nummer.“ “

Adverteren bij ons

Adverteerders

Reed Business staat voor topmerken. Sommige van onze merken 
zijn al meer dan een eeuw oud. Onze merken combineren print 
steevast met internet. Met onze merken hebben we ijzersterke po-
sities in vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie. 
Adverteren in meerdere branches?
Indien u de mogelijkheden voor een brede bereiksopbouw, over 
meerdere branches, wil bespreken, neem dan contact op met
de afdeling Portfolio Sales.

Telefoon 0314- 349595
salesB2B@reedbusiness.nl

adverterenbijreedbusiness.nl

nog-een- andere-advertentie-url.nl

➔

➔
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Huub Goertz, abbonnee Landleven:
Landleven is informatief en inspirerend.
Ik ben elke keer weer benieuwd naar het 
volgende nummer.“ “

In de pers

Wat schrijven ze over ons? 

Reed Business is zeer regelmatig in het nieuws. Als bedrijf, als 
werkgever of met een van onze merken of producten.
 
Persberichten
Natuurlijk laten we zelf ook regelmatig van ons horen aan de pers. 
Bij grote acties, belangwekkende events, of bij een lancering van 
een nieuw product.
Recente persberichten

Wil je een persbericht onder de aandacht brengen van de redac-
ties van onze uitgaven? Maak dan gebruik van Hotfrog.nl, de gratis 
persberichtenservice van Reed Business.

blogregel 
tagline blabla blabla     lees meer

persbericht
tagline blabla blabla     lees meer

persbericht
tagline blabla blabla     lees meer
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“

“
GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNETDIENSTEN EN WEBSITES

© 2007 Reed Business bv, Doetinchem 
 
De internetdiensten en websites van Reed Business bv (hierna ook aangeduid met “RB” of “wij”) worden 
tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te ge-
bruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren. 
 
Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van RB berusten bij RB, voorzover deze 
rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en web-
sites van RB. 
 
RB behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor. 
 
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van RB bv en haar toe-
leveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van RB, zowel in haar geheel als gedeelten 
daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, onge-
acht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, 
veredeling of aanpassing door een ander dan RB c.q. haar toeleveranciers. 
 
Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van RB slechts voor eigen gebruik raadple-
gen en gebruiken. 
 
Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van RB 
op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, 
daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen 
(doen) verschijnen of anderszins openbaar maken. 
 
De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van RB en de totstandkoming daarvan 
is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. RB noch haar toeleveranciers kunnen evenwel 
instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van 
RB is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van RB c.q. haar toeleve-
ranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of on-
rechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van RB aangeboden informatie. 
Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verant-
woordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie 
die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. 
RB is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de 
internetdiensten en websites van RB voor gebruiker. 
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Roy Fleuren, abbonnee Logistiek:
Logistiek is informatief en inspirerend.
Ik ben elke keer weer benieuwd naar het 
volgende nummer.“ “

Beleven bij ons

Events: een ware beleving

Reed Business Events is specialist in het organiseren van innova-
tieve evenementen voor professionele doelgroepen. Onze klanten, 
die zich als sponsor, partner of medeorganisator aan een evene-
ment verbinden kunnen er optimaal netwerken, potentiële klanten 
ontmoeten, naamsbekendheid creëren en informatie delen. Voor 
de bezoekers is een evenement de  gelegenheid bij uitstek om vak-
genoten te ontmoeten, kennis op te doen en producten en dien-
sten te  ervaren. Voor de betrokken bezoekers en partners zijn onze 
events een ware beleving.

reedbusinessevents.nl
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