
Ars Aequi is het grootste juridische tijdschrift &
online platform voor juristen van Nederland 

Hoger onderwijs
Het hoger onderwijs gebruikt Ars Aequi intensief als basis voor colleges, tentamens en scripties. Álle 
rechtenstudenten (ruim 40.000) en docenten en wetenschappelijk medewerkers hebben via hun 
onderwijsinstellingen toegang tot online artikelen van Ars Aequi, de laatste juridische wetenschappelijke 
artikelen, annotaties, nieuwe wetgeving en het online archief van Ars Aequi.
Ars Aequi is bijzonder geliefd onder topstudenten. Álle rechtenstudenten hebben toegang tot de online 
artikelen van Ars Aequi, maar de meest ambitieuze studenten (ruim 2.500) hebben naast digitale toegang 
ook een abonnement op het prachtig vormgegeven papieren tijdschrift Ars Aequi Maandblad.

Rechtspraktijk
Maar ook de rechtspraktijk kan niet zonder Ars Aequi. Nagenoeg alle grote advocatenkantoren hebben een 
abonnement op het tijdschrift en een licentie voor toegang tot online artikelen van Ars Aequi, evenals alle 
juristen en fiscalisten bij de Rijksoverheid, de rechterlijke macht, gemeentes, provincies, accountants, 
banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en het bedrijfsleven. Bij elkaar ruim 71.000 praktijkjuristen.

Ars Aequi Maandblad heeft een oplage van 4.000.
Ars Aequi Nieuwsbrief bereikt maandelijks ruim 26.000 abonnees.
Ars Aequi Website heeft gemiddeld 69.500 pageviews en 18.500 unieke artikeldownloads per maand.
Ars Aequi Social Media berichten worden dagelijks door ruim 26.000 volgers actief gelezen, geliked, 
becommentarieerd en gedeeld.

Ars Aequi biedt de adverteerder verschillende mogelijkheden om de doelgroep te bereiken:
Advertentie in Ars Aequi Maandblad (zowel in het papieren als in het digitale maandblad exemplaar)
 € 1500 (voorkeursplaatsing +€ 500)
Advertorial naast het redactioneel in Ars Aequi Maandblad opgemaakt door Ars Aequi als Ars Aequi 

artikel (zowel in het papieren als in het digitale maandblad exemplaar), max 300 woorden met 
afbeelding en link

 € 1750
Advertentie in de openingsspread van een Online artikel of annotatie naar keuze, kies bijvoorbeeld een 

veelgelezen artikel of een artikel met een specifiek rechtsgebied of onderwerp
 € 1000
Advertorial bij een Online artikel of annotatie naar keuze, max 200 woorden met afbeelding en link
 € 750
Advertorial in de maandelijkse Ars Aequi Nieuwsbrief, max 300 woorden met afbeelding en link
 € 950
Advertorial in een contentblok op een specifieke pagina van de website van Ars Aequi. Bijvoorbeeld op 

de populaire podcastpagina.
 € 750
Banner op alle pagina’s van de website van Ars Aequi

€ 300 per maand

Meer informatie
Neem voor meer infomatie over deze en andere (maatwerk) mogelijkheden en bijbehorende tarieven 
contact op met: uitgever@arsaequi.nl of bel Janine van Winden, uitgever Ars Aequi op 06-331 803 78.

Social media                                 

26.796 volgers

65.000 Rijksoverheid en rechterlijke macht

40.000 Rechtenstudenten

3.000 Docenten en wetenschappelijk personeel

4.100 Top 50 advocatuur

2.000 Kleinere advocatenkantoren

Abonnementen en licenties:

650 Accountants, bedrijven en banken etc.

ARS AEQUI 
BEREIKT:
40.000

RECHTENSTUDENTEN 

EN RUIM

71.000 JURIDISCHE 

PROFESSIONALS

	Een advertentie of advertorial wordt ondersteund 
met social media aandacht op onze socials 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
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https://arsaequi.nl/wp-content/uploads/Advertorial-naast-redactioneel_Permanent-Actueel.pdf
https://arsaequi.nl/wp-content/uploads/Ysquare_spread_def.pdf
https://arsaequi.nl/product/de-veiligheid-van-strafrechtadvocaten/
https://mailchi.mp/arsaequi/ars-aequi-januari-2022
https://arsaequi.nl/juridische-podcasts/
https://arsaequi.nl/studeren/
https://www.instagram.com/arsaequi.nl/
https://www.facebook.com/ArsAequiUitgeverij/
https://twitter.com/ArsAequi
https://www.linkedin.com/groups/3216277/
https://www.facebook.com/ArsAequiUitgeverij/
https://www.instagram.com/arsaequi.nl/
https://www.linkedin.com/groups/3216277/
https://twitter.com/arsaequi
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0011 januari donderdag 29 december 2022 woensdag 11 januari 2023 dinsdag 17 januari 2023 donderdag 5 januari 2023 woensdag 11 januari 2023

0022 februari donderdag 26 januari 2023 woensdag 8 februari 2023 dinsdag 14 februari 2023 donderdag 2 februari 2023 woensdag 8 februari 2023

0033 maart donderdag 23 februari 2023 woensdag 8 maart 2023 dinsdag 14 maart 2023 donderdag 2 maart 2023 woensdag 8 maart 2023

0044 april donderdag 23 maart 2023 woensdag 5 april 2023 dinsdag 11 april 2023 donderdag 30 maart 2023 woensdag 5 april 2023

0055 mei donderdag 20 april 2023 woensdag 3 mei 2023 dinsdag 9 mei 2023 donderdag 27 april 2023 woensdag 3 mei 2023

0066 juni donderdag 25 mei 2023 woensdag 7 juni 2023 dinsdag 13 juni 2023 donderdag 1 juni 2023 woensdag 7 juni 2023

0077//0088 juli/augustus donderdag 22 juni 2023 woensdag 5 juli 2023 dinsdag 11 juli 2023 donderdag 29 juni 2023 woensdag 5 juli 2023

0099 september donderdag 24 augustus 2023 woensdag 6 september 2023 dinsdag 12 september 2023 donderdag 31 augustus 2023 woensdag 6 september 2023

1100 oktober donderdag 21 september 2023 woensdag 4 oktober 2023 dinsdag 10 oktober 2023 donderdag 28 september 2023 woensdag 4 oktober 2023

1111 november donderdag 26 oktober 2023 woensdag 8 november 2023 dinsdag 14 november 2023 donderdag 2 november 2023 woensdag 8 november 2023

1122 december donderdag 23 november 2023 woensdag 6 december 2023 dinsdag 12 december 2023 donderdag 30 november 2023 woensdag 6 december 2023
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