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ADVERTENTIETARIEVEN ICB - 2020 
januari 2020 

 

TARIEVEN (2020)                                                            VACATURES VOOR BANEN 
 

PAKKET  Duur  Tarief  
(excl. BTW/OB/BBO/ABB) 

 

      

PREMIUM*  30 dagen  Euro 450 / ANG 900  

PREMIUM*  60 dagen  Euro 500 / ANG 1.000  

      

PLUS**  30 dagen  Euro 375 / ANG 750  

PLUS**  60 dagen  Euro 450 / ANG 900  

      

STANDAARD***  30 dagen  Euro 300 / ANG 600  

STANDAARD***  60 dagen  Euro 375 / ANG 750  

      

Doorlopend**** 
(alleen op website) 

 365 dagen  Euro 625 / ANG 1.250 
Na introductiekorting:  

Euro 525 / ANG 1.050!**** 

 

 
*      PREMIUM:  Positie A in reguliere CFN’s + plaatsing op Vacaturebankpagina website ICB. 

**    PLUS: Positie B in reguliere CFN’s + plaatsing op Vacaturebankpagina website ICB. 

***  STANDAARD: Positie C in reguliere CFN’s + plaatsing op Vacaturebankpagina website ICB. 

  

Positie A: Meest premium positie = in het CFN in een rubriek “Advertentie” direct na het 
laatste bericht van de rubriek Jurisprudentie. 

Positie B: Medium positie = in het CFN in een rubriek “Advertentie” direct na het laatste 
bericht in de onderste landenrubriek maar vóór de rubriek “Internationaal”. 

Positie C: Standaard positie = in het CFN in een rubriek “Advertentie”, direct na het laatste 
bericht van de laatste rubriek, derhalve onderaan het CFN. 

  

**** Doorlopend: 
 
 
 
**** 
Introductiekorting: 

Een doorlopende vacature betreft een vacature die gedurende een periode van 12 
maanden wordt gepubliceerd op alleen de Vacaturebankpagina van het ICB 
(derhalve niet in het CFN). Een doorlopende vacature kan, bijvoorbeeld, geschikt zijn 
voor kantoren die doorlopende op zoek zijn naar fiscale medewerkers. 
Bij wijze van introductie wordt een korting van ruim 15% aangeboden op het 
advertentietarief voor een doorlopende vacature voor een periode tot en met 31 
december 2020. Voorwaarde: de adverteerder is een organisatie die jaarabonnee 
is van het CFN. Dit aanbod geldt tot 30 april 2020.   

  

VOLGORDE: Voor de volgorde van plaatsing van advertenties van verschillende adverteerders: 
zie onderaan dit document.  
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(vervolg Advertentietarieven ICB – 2020) 

 

TARIEVEN (2020)                                                           VACATURES VOOR STAGES 
 

PAKKET  Duur  Tarief  
(excl. BTW/OB/BBO/ABB) 

 

      

PREMIUM*  12 maanden  Euro 250 / ANG 50  

      

PLUS*  6 maanden  Euro 175 / ANG 350  

      

STANDAARD*  3 maanden  Euro 100 / ANG 200  

      

INTRODUCTIE***  Kalenderjaar 2020 
(zie de voorwaarden!***) 

 GRATIS 
(zie de voorwaarden!***) 

 

 
*     Plaatsing:  Positie C** in reguliere CFN’s + plaatsing op Vacaturebankpagina van de website 

van het ICB. 

  

**   Positie C: Standaard positie = in reguliere uitgaven van het CFN in een rubriek 
“Advertentie”, direct na het laatste bericht van de laatste rubriek, derhalve 
onderaan het CFN. 

  

*** INTRODUCTIE Bij wijze van introductie wordt de mogelijkheid geboden om gratis voor een 
periode tot en met 31 december 2020 een stage-advertentie te plaatsen op de 
Vacaturebankpagina. Voorwaarde: de adverteerder is een organisatie die 
jaarabonnee is van het CFN. Dit aanbod geldt tot 30 juni 2020.   

  

VOLGORDE: Voor de volgorde van plaatsing van advertenties van verschillende adverteerders: 
zie onderaan dit document. 

 

 

VOLGORDE 
van plaatsing: 

De volgorde van plaatsing van advertenties van verschillende adverteerders binnen 
één Positie in het CFN respectievelijk op de Vacaturebankpagina geschiedt van 
boven naar beneden op basis van chronologische volgorde van binnenkomst van de 
formele opdracht tot plaatsing, waarbij de oudste opdracht bovenaan wordt 
geplaatst en jongere opdrachten daar onder worden geplaatst, elk ook weer in 
dezelfde chronologische volgorde. Vacatures voor banen worden altijd boven de 
vacatures voor stages geplaatst, ongeacht de volgorde van binnenkomst van de 
formele opdracht. 

 

ZIE DE VOLGENDE PAGINA VOOR ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ONZE PRIVACY- EN 

COOKIEVERKLARING EN ONS ADVERTENTIEBELEID! 



  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht is een handelsnaam van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, een stichting opgericht naar het 
recht van Nederland welke is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67978606. Alle diensten en producten van 
het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht worden aangeboden en verzorgd door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht. Op al deze diensten 
en producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing. Deze zijn te downloaden op onze 
website: www.icb-instituut.com of kunnen per email worden opgevraagd via info@icb-instuut.com.     
         
 3 

 

(vervolg Advertentietarieven ICB – 2020) 

 

Op elke in het CFN en op de Vacaturebankpagina te plaatsen advertentie is ons Advertentiebeleid 
van toepassing. In dat document zijn onder meer het bereik, de wijze van adverteren, de (ICT-
technische) wijze van plaatsing, de technische instructies, nadere informatie omtrent de wijze van 
positionering alsmede de beleidsregels opgenomen die gelden voor advertenties. Het 
Advertentiebeleid wordt op verzoek maar altijd ook uiterlijk bij de opdrachtbevestiging per e-mail 
aan de adverteerder toegezonden. 
 
Op het plaatsen van advertenties in het CFN en op de Vacaturebankpagina zijn onze Algemene 
Voorwaarden alsook onze Privacyverklaring en Cookieverklaring van toepassing. De Algemene 
Voorwaarden en de Privacyverklaring en Cookieverklaring zijn op onze website geplaatst maar 
worden ook op verzoek maar altijd ook uiterlijk bij de opdrachtbevestiging per e-mail aan de 
adverteerder toegezonden.  

 

Januari 2020 
 
 

 
Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht 
 
Holendrechterweg 21 B 
1191 KT  Ouderkerk aan de Amstel 
Nederland 
 
Postbus 147 
1190 AC Ouderkerk aan de Amstel 
Nederland 
 
T: +31 6 577 377 35 
 
E: info@icb-instituut.com        
 
W:  www.icb-instituut.com 
 
KvK-nr.:   67978606 
BTW-nr.: NL857250930B01 
CRIB-nr. (Curaçao):102500952  
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