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Puur leven met de seizoenen mee.

Seasons biedt inspiratie en informatie voor wie houdt van het pure buitenleven. 
Al 25 jaar staat Seasons diep verankerd in deze manier van leven, waarin rust, 
ruimte, authenticiteit en verwondering belangrijk zijn. Seasons is inhoudelijk op 
een toegankelijke manier. Geniet met Seasons van al het moois dat de seizoenen 
brengen. Met verse oogst van het land en pure recepten; bijzondere reizen en 
logeeradressen; inspirerende buitenhuizen en decoratie ideeën; de mooiste 
tuinen; authentieke ambachten en verhalen van mensen die zich laten inspireren 
door het buitenleven.

Seasons



Lezersprofiel
Seasons lezers omarmen het landelijke leven als levensstijl. Met een huishouden 
zonder kinderen of kinderen ouder dan 14 jaar, woont de lezer in een koophuis, 
vrijstaand of een boerderij, met een grote tuin. De lezers genieten van het 
buitenleven en van alle kleine dingen die het leven biedt. Ze hebben een 
brede belangstelling en zijn actief en maatschappelijk betrokken. Authenticiteit, 
kwaliteit en oorspronkelijkheid zijn voor de lezers van groot belang.

Leeftijd: 30+ jaar 85%
Inkomen: modaal en hoger 56%
Geslacht: 63% vrouw / 37% man
Huishouden: vaak zonder kinderen

Uitgaves
Frequentie: 12x per jaar
Printbereik: 212.700 (NPM 2021-II)
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GENIETEN
VAN JE TUIN!

Dorpsstraat 21, 3881 BA Putten

Truien & Vesten en accessoires 
van natuurlijke materialen. 

Zelf breien? Kijk dan op

Winkel:
Dorpsstraat 21, 3881 BA Putten

kendro-stijl.nl

Sta-op stoel “de Bib”, zonder stroom.

Een moderne verplaatsbare mechanische sta-op stoel, 
ook toepasbaar aan een eetkamertafel of bureau.

• Stimuleert de beweging
• Zitting keert terug naar de normale stand
•Quawerkingnietafhankelijkvangewichtgebruiker
• Duurzaam zowel in gebruik als materiaal
•Terugkoopregeling,vooralsuwomstandigheden 

veranderen

De Bib stoel,Blĳf In Beweging!

De Bib stoel is een mechanische sta-op stoel zonder snoeren en 
accu’s voor aan een eetkamertafel of zithoek. Een kwalitatief 
hoogwaardige design stoel met een innovatieve functie die
altĳd en overal werkt!

De Bib helpt u in uw eigen tempo en zonder problemen opstaan.
Vergroot uw zelfstandigheid en zorgt er voor dat u dit ook vaker 
doet, waardoor u dus langer fit blĳft.
De stoel is in verschillende zit hoogtes en dieptes beschikbaar. Om te 
zorgen dat de stoel ook qua uiterlĳk bĳ u en uw interieur past, is er 
een ruime keuze uit verschillende soorten bekleding.

De Bib wordt o.a. gebruikt bĳ mensen met polyneuropathie, CVA,
Parkinson, reuma, knie- en heupproblemen en rugklachten.
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 
033-4940254 of per mail via info@kendro-stĳl.nl

Opstaan doe jezelf!
Kĳk ook eens op onze website:www.kendro-stijl.nl

Kendro-Stijl bv |Edisonstraat 20 | 3861NE Nijkerk | 033 4940254 | 06 51763495 | info@kendro-stijl.nl |
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BESTEL NU RECHTSTREEKS MET

15% KORTING 

HAARLEMMEROLIE SINDS 1696
WWW.OPRECHTEHAARLEMMEROLIE.NL

Wat kunnen wij na 
325 jaar nog toevoegen?
• Overal goed voor?

• Fit en vitaal, Wij zijn het al 325 jaar!

• Ontdek zelf dat het werkt. 

• Geen wondermiddel maar wel een    

 wonderlijk middel

De Lange Ring 16
Anna Paulowna

T. (0223) 52 19 81
info@classiccookers.nl
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op afspraak

COOKER CONTROL
MÉÉR COMFORT MET UW EIGEN AGA
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Klant beoordeling 
9,4

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting 
met onderdouche

Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness

072 5629 269  / 020 6141 232 • spatoilet.com

Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - 
verwarmde zitting - afstandsbediening - gratis proberen - betaal achteraf

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting 
met onderdouche

Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness

Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - 

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting 
met onderdouche

Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness

Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - 

• € 745,- incl. btw en 3 jr garantie
• Past op vrijwel iedere wc-pot
• Installatie zonder hakken of 

breken € 195,- incl. btw 
en materialen 
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Formaten
1 blokje 42 mm br  x  29  mm hg
2 blokjes liggend  93 mm br  x  29 mm hg
2 blokjes staand  42 mm br  x  60  mm hg
4 blokjes vierkant 93 mm br  x  60  mm hg
6 blokjes  93 mm br  x  90  mm hg
8 blokjes  93 mm br  x  120  mm hg

      4x   6x   9x  
1 blokje  €    169 € 154 € 133  
2 blokjes  €    313 € 282 € 246  
4 blokjes  €    615 € 543 € 477  
6 blokjes  €    923 € 820 € 712 
8 blokjes  €  1.133 € 1.015 € 887 

 

Advertentietarief (excl. 21% b.t.w.) per plaatsing

Tarieven
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Zadkine Media B.V.
Plein Eendragt 11b
3111 AR Schiedam

tel: 010 - 43 69 124
Email: info@zadkinemedia.nl

www.zadkinemedia.nl
www.bijzonderezaken.nl

Aanleveren advertentiemateriaal 
Vanessa van der Roest - de Vette
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