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NOTARIUS

Het magazine van Fednot met actua, 
advies en inspirerende verhalen voor én 
over het Belgische notariaat, dat alle 
notarissen actief in België bereikt 
(100%). 

PRINT MEDIA



FEDNOT-LEDEN:
ALLE NOTARISSEN ACTIEF IN BELGIË 
ZIJN LID VAN FEDNOT! 

• NOTARISSEN (100% BEREIK)
• ERENOTARISSEN
• KANDIDAAT-NOTARISSEN 
• MEDEWERKERS NOTARIATEN

FEDNOT
DE FEDERATIE VAN HET BELGISCHE
NOTARIAAT

WWW.FEDNOT.BE

WEBSITE

VERSPREIDING 
& TAALVERSIES

HALFJAARLIJKS

2X PER JAAR
MEI & NOVEMBER

PERIODICITEIT
& JAARGANG
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OPLAGE

UITGEVERDOELGROEPEN

BELGIË

NL

FR

GEADRESSEERD

12.135 EX

7.129 EX. NL + 5.006 EX. FR
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Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW

ADVERTENTIES

Opmaak Tarief NL + FR Tarief NL Tarief FR Formaat in mm (BxH) *

1/1 € 2750 € 1700 € 1200 210 x 265

1/2 B € 1790 € 1110 € 790 210 x 132,5

COVER 2* € 3850 € 2390 € 1695 210 x 265

COVER 3* € 3440 € 2130 € 1515 210 x 265

Prima Posta + 20%                                 Op formaat betrokken advertentie
Voorkeur of rechterpagina + 15%                                 Op formaat betrokken advertentie

VERSCHIJNINGSDATA

JAAR 2023

VERSCHIJNING 15/05 13/11

RESERVATIE 24/03 27/09

MATERIAAL 12/04 11/10

* Aflopend: +5 mm valse snit

MAGAZINE
• Luxe bookazine:

• 45 pag.
• Gelijmd met rechte rug

ADVERTENTIES
• Bladspiegel (BxH): 210 x 265 mm.
• Zetspiegel (BxH): 180 x 235 mm
• Materiaal:

• PDF in CMYK, via mail
• Alle formaten: aflopend 

+ 5 mm valse snit.
• Leveringsadres:

thomas.lannoo@trevi-regie.be

CREATIEVE FORMULES

Andere mogelijkheden op aanvraag:
Publireportages & inserts.

* Formaat aflopend: + 5 mm valse snit.
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Notarius is het magazine van Fednot, op maat van het Belgische notariaat. 

Notarius is het vakblad van/voor de Belgische notarissen, enig in z'n soort. Het magazine gaat uit van Fednot, de Federatie van het Belgische Notariaat, de 
informatiebron en belangenorganisatie van de Belgische notaris. Daar elke notaris actief in België zich dient aan te sluiten bij de federatie staat Notarius 
garant voor een bereik van 100%. Elke notaris actief in België leest het! 

Notarius brengt informatie op maat van notarissen. Enerzijds gaat er aandacht uit naar het beroep, de ontwikkelingen in het Belgische notariaat en de vele 
initiatieven van Fednot. Anderzijds komt ‘de mens’ achter de notaris aan bod, waarbij aandacht uitgaat naar de drijfveren, passies en ervaringen van
collega-notarissen aan de hand van inspirerende verhalen en getuigenissen. 

Dit unieke magazine wordt 2 x per jaar (mei & november) geadresseerd uitgestuurd naar alle notarissen, kandidaat-notarissen en ere-notarissen, samen 
goed voor een oplage van 12.135 ex (7.129 NL & 5.006 FR). Het magazine wordt uitgebracht in een stijlvolle uitvoering, bedoeld als informatie- en 
inspiratiebron voor elke notaris actief in België! 

Via Notarius bereikt u een invloedrijke en kapitaalkrachtige doelgroep die als groep via andere media moeilijk rechtstreeks te benaderen is. 
Bovendien heeft u zo toegang tot alle notarissen (100% dekking van de doelgroep) en bereikt u hen op een gepast moment. 



LEZERSPROFIEL
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Notarius gaat uit van Fednot, de federatie van het Belgische notariaat, die beroepsvereniging waarbij elke notaris actief in België aangesloten 
dient te zijn om zijn/haar beroep te kunnen uitoefenen. Fednot verenigt 1.126 kantoren die samen 1.646 notarissen en 9.794 medewerkers
vertegenwoordigen. Gemiddeld tellen de Belgische notariskantoren 8,6 medewerkers (per notaris), zijnde de structuur en grootte van een 
gemiddelde Belgische KMO. 
.  

69% van de Notarius-lezers bevindt zich in de leeftijdscategorie 31-60 j en 71% van de lezers zijn vrouw.

GEOGRAFIE

Antwerpen 16,6%
Vl-Brabant 8,1%
Oost-Vlaanderen 12,8%
West-Vlaanderen 10,4%
Limburg 6,4%
Henegouwen 10,4%
Luik 9,3%
Namen 4,2%

LEEFTIJD

< 30 j.  21,4% 31-45 j.  38,5%

46-60 j.  30,5% 61-75 j.  8,2%

> 75 j.  1,4%

FUNCTIE

Notarissen (100% bereik) 16 %

Kandidaat notarissen 3%

Ere-notarissen 2%

Medewerkers 79%
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