REDACTIE EN REDACTIERAAD
Auteursinstructies TVVL Magazine
Iedereen kan een artikel indienen ter publicatie in TVVL Magazine. Het is echter aan de redactieraad voorbehouden
om goedkeuring aan een publicatie te verlenen. Zo nodig zal de redactieraad aan de auteur voorstellen zijn artikel
inhoudelijk voor publicatie geschikt te maken. Belangrijke criteria zijn doelgroepgerichtheid (lezers zijn o.a.:
installatieadviseurs, installateurs en gebruikers van installaties) en objectiviteit. Bij voorkeur staat in het artikel de
onderlinge invloed van Techniek - Mens – Omgeving beschreven. De auteur kan de nadruk leggen op een van de drie
items uit de driehoek, waarbij de link naar de andere twee bij voorkeur aanwezig is.
Aan het indienen van een artikel zijn de volgende
voorwaarden verbonden:

Beoordelingscriteria:

Tekst digitaal aanleveren in Word. Hierin geen

Kopij heeft bij voorkeur de volgende eigenschappen:
(niet alle aspecten zijn in één artikel te verwachten)

illustraties plaatsen, maar op de gewenste plaats in de
tekst alleen onderschriften voor te plaatsen illustraties
opnemen.

Illustraties separaat aanleveren als digitaal
weggeschreven TIFF- of EPS-bestand.
Maximaal 5 illustraties per artikel. Een tabel
geldt ook als illustratie. Resolutie: minimaal 300 dpi
bij een breedte van 12 cm. In de bestandsnaam het
betreffende figuurnummer aangeven, bv. figuur 1 etc.

Opbouw van het artikel dient als volgt te zijn:

- is technisch interessant en heeft een leereffect;
- is opiniërend over het besproken onderwerp;
- geeft een interpretatie aan het onderwerp;
- bevat liefst de visie van de auteur;
- bevat een boodschap, een statement van de auteur;
- bevat zo mogelijk wapenfeiten, die het statement of
de visie ondersteunen;
- geeft zo mogelijk een ontwikkelingsríchting aan op
ons vakgebied.
Zo nodig zal de redactieraad aan de auteur voorstellen
zijn artikel inhoudelijk voor publicatie geschikt te
maken.

titel: maximaal 55 tekens incl. spaties;
intro: maximaal 90 woorden;
voor en achternaam auteur(s) (incl. evt. titel(s)
functie auteur(s)
tekst artikel: maximaal ongeveer 3.000 woorden
literatuurverwijzingen. In de tekst de verwijzingen naar de literatuurlijst aangeven met doorlopende nummers,
geplaatst tussen rechte haken [..]. In de lijst de verwijzingen in de volgende volgorde aangeven: achternaam,
initialen, titel, naam uitgave, jaargang, nr. uitgever, jaar van uitgifte;
samenvatting: maximaal 70 woorden, bij voorkeur in het Engels;
trefwoord, zie de TVVL-website;
keywords artikel: 5 keywords aanleveren in verband met de vindbaarheid op Google.
Plaatsing van een pasfoto(‘s) van de auteur(s) is mogelijk maar niet verplicht. Resolutie moet 300 dpi bij een breedte
van 5 cm zijn, de pasfoto moet duidelijk in kleur zijn en mag bijv. geen ‘vakantiekiekje’ zijn.
Bij gebruik van formules de symbolenlijst van TVVL toepassen. Deze vindt u op de TVVL website. De formules
opmaken in de formule-editor van Word.
Voorafgaand aan publicatie ontvangt u een opmaakproef per e-mail voor een laatste controle op zetfouten.
Graag daarom uw e-mailadres vermelden bij aanlevering van uw artikel.

Uw artikel kunt u sturen naar:
Redactie TVVL Magazine
Email: redactie@tvvl.nl

Voor meer informatie:
Harmen Weijer | Duurzaam Gebouwd BV
Email: weijer@duurzaamgebouwd.nl
Tel: 06 - 46 09 71 22

