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WELKOM BIJ VAB-MEDIA 
 

Dagelijks helpt VAB honderden mensen uit de nood. We helpen niet alleen 
gestrande chauffeurs, we zijn ook de hulplijn als iets fout loopt op vakantie,  
we begeleiden jonge chauffeurs richting hun rijbewijs, selecteren 
kwaliteitstweedehandswagens, kijken auto’s na… en zoveel meer!  
De klant staat centraal, en dat maakt VAB een referentie op de Belgische markt, 
zowel bij consumenten als bedrijven. 

En we inspireren graag, met unieke reisverhalen, bijzondere logeeradressen en de 
mooiste wandel- en fietsroutes. Al deze informatie en ideeën bereiken onze leden 
en lezers via verschillende kanalen. In eerste instantie via ons magazine dat 
tweemaandelijks in de brievenbus valt en een vaste waarde blijft, maar ook via 
dagelijks wisselende content op onze magazinewebsite en vab.be,  
de e-newsletters, de VAB Facebook-pagina en via direct mailings.  

Zo bereikt VAB een divers doelpubliek, waar we u als mediateam graag wegwijs 
in maken en zo mee te liften met de sterke uitstraling en het grote bereik dat we 
samen neerzetten. Link jouw merk ook aan een positief imago, kwaliteit en 
duurzaamheid.  
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 De veelzijdigheid van VAB-Media 
 

VAB-Magazine NL  
VAB ken je als mobiliteitsclub, marktleider in België met diensten rond 
pechverhelping, reisbijstand en rijschoolopleidingen. De club is daarnaast 
ook uitgever van ledenmagazines, waarbij vroegere titels als “De 
Autotoerist” of “Uit-Magazine” je wellicht nog bekend in de oren klinken. 
Sinds 2012 ontvangen VAB-leden “VAB-Magazine”, jaar na jaar het meest 
gelezen reis- en mobiliteitsmagazine van Vlaanderen. Met meer dan een 
half miljoen lezers is het magazine qua bereik vergelijkbaar met Humo en 
Libelle Lekker. Het is een breed bereik, vergelijkbaar met de totale 
populatie en uitzonderlijk sterk bij kapitaalkrachtige medioren.    

Tweemaandelijks bereik: 519.700 lezers (bron: nationale bereiksurvey CIM 2021 – 2022)  
 

vab.be 
± 92.000 unieke bezoekers / maand 

Sitewide adverteren met de square en leaderboard 
Wedstrijden en VAB-ledenvoordelen 

vabmagazine.be 
± 100.000 unieke bezoekers / maand 

Keuze tussen leaderboard, medium rectangle 
publireportage of native advertising 

VAB-Rijschool online 
± 16.000 unieke bezoekers / maand 

Keuze tussen leaderboard, skyscraper of take-over 

 

e-newsletters  
± 390.500 geabonneerden 
37 % open rate 
6,9 % CTR 

dedicated mailings 
Database met meer dan 152.000 GDPR-safe adressen 
35 % open rate 
1,5 % CTR 

Facebook  
Gemiddeld bereik van 30.000 personen / week  
± 60.000 impressies / week 

 

Sampling via wegenwachters of rijscholen 
Rechtstreeks contact met consumenten  
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VAB-MAGAZINE 
 

 

 

Typerend voor het VAB-publiek (CIM 2021 - 2022) 

Het derde meest gelezen tijdschrift in Vlaanderen 
Een bereik van 1 op 7 Vlamingen 
Na Libelle het meest gelezen blad met toerisme content in Vlaanderen 
Sinds 2012 onbetwist het meest gelezen mobiliteits- en automagazine Vlaanderen 

Familieblad, lichtjes mannelijker publiek : M 54 %  vs  V 46 % 
Sterk bereik in de middenklasse (4-7) en bij 50-plussers 
Profiel vergelijkbaar meet Libelle, Billie, Touring Magazine en De Zondag 

Selectief op VVA's: 68 % (verantwoordelijke voor aankopen) 
Selectief op VVI's: 61 % (verantwoordelijke voor inkomen) 
48 % is lid van een gezin met meerverdieners 

Voornamelijk tweepersoonsgezinnen 
50 % is professioneel actief 
38 % (1 op 3 lezers) is grootouder, t.o.v. 28 % in de populatie 

Het zijn kwaliteitszoekers, die trouw hun magazine lezen. 
Lezers nemen het magazine gemiddeld 2,21 keer bij de hand. 
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VAB-MAGAZINE 
  

29%
16%

15%
13%

9%
9%
9%
9%

8%
8%

Delhaize Mag NF
Libelle NL

Dag Allemaal
Billie (NB/GVA/BVL)

Nina (HLN)
HUMO

VAB-Magazine
Libelle Lekker NF

Bond
Touring NL

Top 10 meest gelezen tijdschriften in Vlaanderen
% NI lezers gemiddeld  nr. AIR p&d

480.100

417.200

179.800

VAB-Magazine

Touring NL

Autogids/wereld

Meest gelezen mobilitieitsmagazine
Nederlandstalige AIR lezers p&d

866.800
839.300

519.700
504.000

484.400
445.100

425.100
418.000

389.000
381.100

369.000

Libelle
Dag Allemaal / Expres

VAB-Magazine
HUMO

Touring Magazine NL
Knack

De Bond
Goed Gevoel + Vitaya

Weekend Knack
Kerk en Leven

Flair NL

Meest gelezen magazines
Nederlandstalige AIR lezers p&d

Bron: CIM Persbereikstudie 2021-2022 

Bron: CIM Persbereikstudie 2021-2022 

Bron: https://www.outer.space.be/nl/blog/cim-nrs-2021-2022-next-normal 
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REDACTIONELE KALENDER & VERSCHIJNINGSDATA 2023 
 

De publicatiedata zijn afhankelijk van het leveringsschema van Bpost (2x per week) en ook de content 
van de magazines is onderhevig aan de actualiteit. Een maand voor de reservatiedatum is de meest 
actuele planning te lezen in de nieuwsbrief van het mediateam.  

Voor publireportages met opmaak door onze redactie liggen de deadlines 2 weken voor de 
standaard advertenties. Bij native reportages is dat 3 weken.  

Editie Januari-Februari  

Genieten aan de Semois – Costa Brava is hip – Parijs voor gevorderden – 
Winnaars Gezinswagenverkiezing van het jaar – Wat bepaalt de prijs van 
een elektrische wagen – Het succes van de waterbus – Rijden met de 
auto van mijn ouders 

Publicatie 30/12/’22 
Reservatie tot 22/11/‘22 
Materiaal tegen 09/12/’22 

Editie Maart-April 

Weekend Zeeland – Bourgogne herontdekt – 48u in München – De Grote 
Verkeersquiz – VAB-Pechbijstand in de koers – Is mijn garagist klaar voor 
elektrische wagens? – Veilig fietsen in groep 

Publicatie 24/02/’23 
Reservatie tot 20/01/’23 
Materiaal tegen 03/02/’23 

Editie Mei – Juni 

De nieuwste adresjes in Leuven – Met de fiets langs de kust, van 
Vlaanderen tot Frankrijk – Citytrip Boedapest – De mooiste fietsroutes – 
Verkiezing Fiets van het Jaar – Soorten fietsremmen – Fietsen maakt 
gelukkig 

Publicatie 28/04/’23 
Reservatie tot 23/03/’23 
Materiaal tegen 07/04/’23 

Editie Juli – Augustus + Zomerpocket 

Op en rond het water in Scheldeland – Zweden met kinderen – 48u in 
Genève – Dossier ‘Zorgeloos op reis’ – De leukste vakantiespullen en 
handigste tips – Faalangst: jongeren en hun rijbewijs 

Publicatie 23/06/’23 
Reservatie tot 16/05/’23 
Materiaal tegen 02/06/’23 
Deadline pocket: 05/05/’23 

Editie September – Oktober 

Het Duitse Ruhrgebied, ruig en trendy – Langs de Douro –  
Cinque Terre, het kleurrijkste stukje Italië – De mooiste wandelroutes – 
Onderhoud van je fietsbatterij – Slechtste fietspaden van Vlaanderen –  
Je auto ruilen voor een deelwagen - Hoe ver kan je rijden met 1kWh? 

Publicatie 25/08/’23 
Reservatie tot 18/07/’23 
Materiaal tegen 04/08/’23 

Editie November - December  

Onderduiken in de Voerstreek – Winterzon in Menorca –  
Natuur en cultuur proeven in Tirol en Innsbruck– Wat is het verschil tussen 
fluo en reflecterend – Leren slippen – Kandidaten gezinswagenverkiezing 

Publicatie 27/10/2023 
Reservatie tot 21/09/’23 
Materiaal tegen 06/10/’23 
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VAB-MEDIA ONLINE 
 

vabmagazine.be 
± 100.000 unieke bezoekers / maand 
Bereik onze leden in een mindset van vrije tijd.  
Met bannering zoals een leaderboard of medium rectangle 

Daarnaast kan je, mits akkoord van de redactie, ook kiezen 
voor native of publireportages waarbij de context van 
vabmagazine.be zorgt voor een meerwaarde aan je content. 
De studie ‘We Media, Oog op de toekomst (2021)’ toont aan 
dat de context van vertrouwde media een positieve invloed 
heeft op de merkwaardering. VAB kan ambassadeur zijn van 
je merk/bestemming/campagne. 

 

vab.be 
± 92.000 unieke bezoekers / maand 

Met square op de homepage en leaderboard op de 
onderliggende pagina’s. 

Keuze voor een breed bereik bij een kwalitatieve doelgroep  

Profiel: 
+ 35 jaar, 56 % mannelijk, hoger opgeleid 

Sociale klasse 1-4, 59% actieve beroepsbevolking 
Breed bereik, vergelijkbaar met de populatie 

 
proefexamen.vabrijschool.be (via vab.be) 
± 24.000 unieke bezoekers / maand, waarvan ± 16.000 op desktop/tablet* 
Voornamelijk jongeren tussen 18 en 24 jaar 
Keuze tussen skyscraper 1, skyscaper 2, Leaderboard of take-over.  

 
*Voor extra informatie over de advertentievormen, contacteer het VAB-Media team.   
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VAB E-NEWSLETTER 
 

De e-newsletter is een ideaal call-to-action medium.  
Het verschijnt 18x per jaar en wordt verzonden naar 390.500 
geabonneerden. 

Open rate: 37 %  
CTR: 6,9 % 

Elke e-newsletter kadert in een actualiteitsgebonden thema en bevat 
maximaal 2 betalende partners. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Data onder voorbehoud, wijzigingen zijn mogelijk.  

E-newsletter 2023 – Verschijningsdata* 

Januari  do 12-01  

Februari do 02-02 & do 23-02 

Maart do 16-03  

April do 06-04 & do 27-04 

Mei di 16-05 

Juni di 06-06 & do 29-06 

Juli do 20-07 

Augustus do 12-08 & do 31-08 

September do 21-09 

Oktober do 12-10  

November do 02-11 & do 23-11 

December do 14-12 
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DEDICATED MAILING 
 

Exclusieve aandacht via een mailing naar een selectie van leden in de look & feel van VAB.  
Geniet van het vertrouwen dat het merk VAB geniet bij zijn leden. 

Volgens de GDPR-regels omvat deze mailing verplicht een aanbod naar VAB-leden. 

VAB heeft een database ter beschikking van 152.000 GDPR-safe e-mailadressen.  
Afname van minimaal 5.000 adressen. 

Op 77.000 van deze adressen is bovendien een selectie op basis van sociodemografische en  
regio-criteria mogelijk.  

Gemiddelde open rate: 36 % 
Gemiddelde CTR: 1,5 %  

VAB maakt de mailing op in samenspraak met de adverteerder.  

Video is mogelijk, tarief op aanvraag 
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ADVERTEREN IN VAB-MAGAZINE 
 

VAB-Magazine is het meest gelezen auto- en reismagazine in 
Vlaanderen met een sterk bereik bij hogere sociale klassen, VVA’s, 
reizende levensgenieters.  
Het Franstalige magazine bestaat enkel digitaal.  
Tarieven om nationaal te adverteren zijn op aanvraag.  
 
Proef ook van onze creatieve formules zoals gatefolders, inserts, 
de VAB-Club, wedstrijdformules… 

 

 

Binnenpagina’s Covers 

Formaat H x B in mm Tarief  Formaat Tarief 

2/1 265 x 420 € 10.600  COVER 2 € 6.600 

1/1 265 x 210 € 5.580  COVER 3 € 6.050 

1/2 
HOOG 265 x 100 € 3.360  COVER 4 € 7.200 

1/2 
BREED 128 x 210 € 3.360    

1/4 
HOOG 235 x 55 € 2.100  Publireportage € 6.000 + € 385 TK * 

1/4 
BREED 55 x 180 € 2.200  Native reportage € 6.350 + € 600 TK ** 

1/4  
SQUARE 112 x 85 € 2.100    

 
Voor voorkeursplaatsing geldt een toeslag van 15 % (rechterpagina, specifieke plaatsing bij 
redactionele inhoud, 2/1 pagina in het midden). Prima posta: + 25 %. Secunda posta: + 20 %.  
Extra merkcitatie: + 15 %. 

* De technische kost omvat eindredactie, grafische vormgeving en art direction. Wie drukklaar 
materiaal aanlevert, spaart de technische kosten uit. 

** Native reportages worden op maat gemaakt, mits akkoord van de redactie. Tarief inclusief 
journalist en/of fotograaf, exclusief vluchten en entreegelden 

ONLINE ADVERTEREN  
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ONLINE ADVERTEREN 
 

Websites  Tarief  

vab.be  
± 92.000 unieke bezoekers / maand 

Sitewide met square en 
leaderboard op populaire pagina’s  € 1.500 / maand 

vabmagazine.be  
± 100.000 unieke bezoekers / maand 

Leaderboard (sitewide) € 1.000 / maand 
in rotatie 

Medium rectangle € 950 / maand 
in rotatie 

Publi reportage € 2.100 + € 385 
technische kost 

Native reportage € 2.300 + € 600 
technische kost 

Proefexamen VAB-Rijschool 
± 16.000 unieke bezoekers / maand  

Leaderboard € 2.500 

Skyscraper 
LINKS of RECHTS € 2.000 

Take-over (Leaderboard + 
Skyscraper LINKS en RECHTS € 4.500 

VAB Facebook pagina 
per campagne ± 30.000 personen en ± 60.000 impressies € 1.000 / inlassing 

 

E-mailing campagne Tarief 

VAB e-newsletter 
driewekelijks naar 390.500 geabonneerden  € 5.000 

Dedicated mailing naar VAB database  
(doelgroepselectie o.b.v. verschillende parameters: geslacht, 
leeftijd, regio, VAB product,…)  

€ 350 per 1.000 adressen 
handling- en opmaakkost: € 385 

 

VAB-Magazine Franstalig   

Digitaal magazine dat 4x per jaar wordt verstuurd naar ± 30.000 adressen 
Verschijningsdata:  30/03, 29/06, 28/09 en 14/12 

1/1 pagina € 650 

Cover € 760 

  Commerciële voorwaarden: 

• + 15 % per extra merkcitatie 

 

Materiaal aanleveren kan tot 20 werkdagen voor aanvang van de campagne op media@vab.be. 
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PARTNERSHIPS OP MAAT 
 

Publi & Native reportage 
Een publireportage is een mooie mix tussen commercieel en redactioneel, waarbij we vertrekken 
vanuit aangeleverd basismateriaal. Een publireportage lift mee met het imago van het magazine 
en het vertrouwen dat het merk VAB geniet. Onze diensten staan in voor de eindredactie en lay-out, 
zodat het geheel de VAB-Magazine look uitstraalt, maar wel afwijkt van de redactionele stijl door 
een herkenbare maar eigen opmaak.  

Online krijgt een publireportage dezelfde lay-out als een redactioneel artikel en wordt aangeduid 
als ‘door partner’. 

                   

Een native reportage wordt – op aanvraag van een adverteerder en mits goedkeuring van de 
redactie – in volle onafhankelijkheid uitgewerkt door de redactie.  
Een journalist/fotograaf gaat ter plaatse om te beleven wat u te bieden heeft.  
Visueel is het enkel zichtbaar dat het artikel een publicitaire inslag heeft door de vermelding 'In 
samenwerking met' op het einde van het artikel.  
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PARTNERSHIPS OP MAAT 
 

VAB-Club 

 

VAB-leden profiteren het hele jaar door van interessante promoties en leuke aanbiedingen. Een 
weekendje weg, een onvergetelijke reis, maar ook kortingen op producten van VAB en zijn partners.  
Als VAB-Club partner biedt je een consistent, duidelijk, uniek voordeel aan VAB-leden, op tijdelijke of 
permanente basis. Via het magazine (519.700 lezers) of de nieuwsbrief (390.500 geabonneerden) 
stellen we jouw aanbod voor aan onze leden in een pakket op maat.  
Werk je met een actiecode, dan is het succes van onze samenwerking meteen meetbaar.  

Omwille van een promotie voor onze leden wordt dit pakket verrekend aan een voordelig tarief van 
-25%.  

Het aanbod hoort inhoudelijk en kwalitatief te passen bij VAB en dient ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. 
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PARTNERSHIPS OP MAAT 
 

Zomerpocket 
De Zomerpocket is een geniete bijlage bij de VAB-Magazine editie juli-augustus.  
Het minimagazine bevat een selectie bestemmingen en events, mooie kortingen en exclusieve 
aanbiedingen om onze 519.700 lezers extra te laten genieten van de zomer. Daarbovenop delen 
onze wegenwachters gedurende de zomermaanden de VAB-Zomerpocket uit tijdens hun 
interventies en krijgt ook iedereen de langsgaat bij een VAB-Rijschool een exemplaar in handen. 

A5 pocket, centraal geniet in VAB-Magazine 

Oplage 
130.000 exemplaren 
Extra distributie via VAB-Wegenwacht en 
in de VAB-Rijscholen in juli en augustus 

Tarief per pagina 
€ 2.050 + € 95 technische kosten* 
Cover: € 2.450  

Verschijningsdatum**  
30 juni 2023 

Reservatie: voor 28 april 2023 
Aanleveren materiaal: voor 19 mei 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Indien opmaak door VAB 
** Publicatie data kunnen afwijken omwille van het leveringsschema van Bpost (slechts twee maal per week). 
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PARTNERSHIPS OP MAAT 
 

Car Lovers Pack 
Kenmerkend aan het profiel van de VAB-lezer is de interesse in mobiliteit, hun voorliefde voor 
autovakanties en rijplezier in de brede zin van het woord.  

VAB-Magazine is het meest gelezen mobiliteits- en automagazine in Vlaanderen  
(Lezersbereik: 598.900 lezers, CIM-studie van 2019-2020). 

Uit intern onderzoek blijkt dat 93 % van onze lezers een wagen heeft (waarvan 89 % een 
privéwagen). 85 % van onze leden beslist zelf over de aankoop van de wagen. 

VAB-Media heeft speciaal voor de automotive sector twee Car Lovers Packs uitgewerkt.  
De packs zorgen er voor dat uw merk tijdens de voor u cruciale koopperiodes ‘Top of Mind’ is bij een 
doelgroep van honderdduizenden Vlaamse automobilisten.  

      

  

Simply Car Lovers Pack 

VAB-Magazine  
2 x 1/1 pagina, periode vrij te kiezen 
bereik van 519.700 lezers per editie 

Medium rectangle 
op vabmagazine.be (2 maanden)  
sitewide SOV 50 %  
bereik van ± 100.000 unieke bezoekers/maand 

Totale mediawaarde: € 13.060 
Voordeeltarief: € 8.750 

Dedicated Car Lovers Pack 

VAB-Magazine 
2 x 1/1 pagina, periode vrij te kiezen 
bereik van 519.700 lezers per editie 

Dedicated mailing 
‘Car Lovers’ bestand van 72.500 contacten 

Medium rectangle 
op vabmagazine.be (2 maanden)  
sitewide SOV 50 %  
bereik van ± 100.000 unieke bezoekers/maand 

Totale mediawaarde: € 29.500 
Voordeeltarief: € 13.200 
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PARTNERSHIPS OP MAAT 
 

Wedstrijden 
Bij VAB leggen we onze lezers graag in de watten.  
In 2022 werden er  drie nieuwe wedstrijdpakketten ontwikkeld, op basis van de succesfactoren van  
wedstrijden die de afgelopen jaren het meeste deelnemers hebben gegenereerd. 
 
Wedstrijden op maat zijn nog steeds mogelijk 

Er zijn gemiddeld 2.750 deelnemers per wedstrijd, waarvan ongeveer 1/3 inschrijft voor de database 
van de adverteerder (volgens de GDPR-spelregels). Bovenstaande pakketten zijn inclusief 
wedstrijdreglement en eigen landingspagina bij de wedstrijden online, opgemaakt door VAB-Media 
o.b.v. aangeleverde tekst en beelden  

De adverteerder staat zelf in voor het verzenden van prijzen naar de winnaar(s) 

De adverteerder ontvangt na de wedstrijd een database met e-mailadressen van alle deelnemers 
die akkoord gaan om informatie van de partner te ontvangen (volgens de GDPR-regels) 

Extra mogelijkheden (betalend): 

Aankondiging op de inhoudspagina van VAB-magazine 

Facebook advertentie 
(gemiddeld bereik: 30.000 personen / week, ± 60.000 impressies / week) 

* Remarketing mail: een exclusieve mailing naar niet-winnaars, die een troostprijs (korting of aanbod) 
kan bevatten 

  

  

1 
Puur Online 

2 
Gepersonaliseerde aanpak 

3 
Topbereik 

E-newsletter 

+ Facebook advertentie 

+ Remarketing mail * 

1/4 pagina VAB Magazine 

+ Dedicated mailing 
(opmaak door de redactie o.b.v. 
aangeleverde tekst en beelden) 

1/2 pagina VAB-Magazine 

+ E-newsletter 

€ 3.550 € 4.750  
(incl. technische kosten) 

€ 4.850 
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CONTACT 
 

Sales team 
 

Gwendy Van Cauter | Sales manager Media 

Branding, met specialisatie in de toeristische sector 

gwendy.vancauter@vab.be | 0478 780 782 | 03 210 72 23 

 

 

 

 

Tom Goossens | Brand Advisor 

Aanspreekpunt voor Agentschappen 
Branding, met specialisatie in de automotive sector 

tom.goossens@vab.be | 0473 71 63 25 | 03 210 72 24 

 

 

 

 
Anouk Bellefroid | Account Executive Coördinator 

Aanleveren van materiaal 
Vragen over facturatie 

media@vab.be | abe@vab.be (facturatie) | 03 253 60 80  

 

 
 

 
Redactie 
Jan Creten | Ellen Van Damme | Stijn Smets | Sofie Roth 
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