
Oplage
1.850 exemplaren (1.650 betalende abonnees)

Verschijningsfrequentie
6 x per jaar

Technische gegevens
Drukprocédé: Offset
Papier: houtvrij gesatineerd mc; 4 pagina’s omslag 150 grams; 
48 pagina ‘s binnenwerk 100 grams
Bladspiegel: 210 x 270 mm
Zetspiegel: 170 x 262 mm
Reproductiemateriaal: certified PDF
Bestandsformaat: PDF
Aflopend alleen mogelijk bij hele pagina

Advertentieformaten en tarieven
(alle prijzen zijn exlcusief BTW)

1/1 170 x 260 mm € 600,-

1/2 staand 80 x 260 mm € 325,-

1/2 liggend 170 x 127 mm € 325,-

1/4 liggend 170 x 62 mm  € 175,-

1/4 staand 80 x 127 mm  € 175,-

Korting bij aantal plaatsingen (jaarcontract)
3 x 5 % korting
4 x 10 % korting
6 x 15% korting

Bijsluiter
Het bijsluiten van drukwerk is mogelijk. Kosten op aanvraag.

Verschijningsfrequentie
6 x per jaar

Verschijningsdata 2019
jaargang 9

23 februari 24 augustus

27 april 26 oktober

22 juni 21 december

Deadline advertenties
Reserveringen: uiterlijk 4 weken voor verschijnen
Materiaal: uiterlijk 3 weken voor verschijnen

Opmaak van advertenties
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-gereed 
advertentiemateriaal kunnen worden doorberekend.

Lezers
De abonnees van Soφie zijn veellezers, gemiddeld hoog 
opgeleid, ze hebben veel belangstelling voor christelijk 
geloof, filosofie en cultuur.

Bladpijlers
- Commentaar/opinie
- Experiment
- Praktijkenkatern  (dienstbare filosofie)
- Wetenschap
- Discussie
- Human interest
- Bijbel en geloof
- Boekbesprekingen

lezersinformatie

Uitgave
Soφie wordt uitgegeven in opdracht van de Stichting voor 
Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door 
kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd 
door de christelijke traditie.
Soφie is de voortzetting van Beweging (74 jaargangen), 
uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie, en 
Ellips (35 jaargangen), uitgave van de Evangelische Hogeschool.

Abonnementen
Het abonnementsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Tarief Nederland:  € 39,75 per jaar 
Tarief buitenland € 49,90 per jaar
Tarief voor studenten: € 19,88 per jaar
Losse nummers: € 6,95

Adres redactie
Stichting voor Christelijke Filosofie
Postbus 2220, 3800 CE Amersfoort
T (033) 432 82 88  F (033) 448 19 40
www.christelijkefilosofie.nl

Vormgeving en druk
Buijten & Schipperheijn
Postbus 22708, 1100 DE Amsterdam Zuidoost
T 020-5241010  F 020-5241011

Abonnementen
Buijten & Schipperheijn
Postbus 22708, 1100 DE Amsterdam Zuidoost
T 020-524 10 10  F 020-524 10 11
sophie@buijten.nl

Advertenties
Nico Postuma
adverteren@sophieonline.nl
M 06-13 99 59 05

Voorbehoud
Advertenties in Soφie dienen in het verlengde te liggen van 
de missie van het tijdschrift: ‘Soφie biedt een intellectuele uit-
daging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, 
geïnspireerd door de christelijke traditie’. De uitgever (Buijten 
& Schipperheijn) en de verantwoordelijk eigenaar (Vereniging 
voor Reformatorische Wijsbegeerte) van Soφie hebben te allen 
tijde het recht om advertenties zonder opgaaf van redenen te 
weigeren. 


