
  
Auteursinstructies TVVL Magazine 
 
Iedereen kan een artikel indienen ter publicatie in TVVL Magazine. Als auteur ontvang je geen vergoeding voor het schrijven 
van het artikel; wel mag de auteur(s) het artikel na plaatsing delen via eigen kanalen/sociale media (onder bronvermelding: 
TVVL Magazine). Verder is het aan de redactieraad voorbehouden om goedkeuring aan een publicatie te verlenen. Zo nodig 
stelt de redactieraad aan de auteur voor zijn artikel inhoudelijk voor publicatie aan te passen. Na plaatsing in het papieren 
vakblad wordt het artikel ook online geplaatst op www.tvvlconnect.nl.  
Belangrijke criteria zijn doelgroepgerichtheid en objectiviteit. De lezers van TVVL Magazine zijn specialisten met een hbo-/wo-
achtergrond en eindverantwoordelijken in de sector gebouwgebonden technische installaties. De lezers bestaan uit technisch 
adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van 
gebouwen en studenten. Ze zijn werkzaam in de disciplines klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire 
technieken. Bij voorkeur staat in het artikel de onderlinge invloed van Techniek - Mens – Omgeving beschreven. De auteur 
kan de nadruk leggen op één van de 3 items uit de driehoek, waarbij de link naar de andere 2 bij voorkeur aanwezig is. Aan 
het indienen van een artikel zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
 

Tekst digitaal aanleveren in Word. Hierin geen  
illustraties plaatsen, maar op de gewenste plaats in de tekst 
alleen onderschriften voor te plaatsen illustraties  
opnemen. 

Illustraties separaat aanleveren als digitaal weggeschreven 
JPEG, TIFF- of EPS-bestand. Maximaal 7 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. Zijn de illustraties / 
foto’s niet van de juiste resolutie, dan worden ze niet geplaatst. 
Illustraties dienen rechtenvrij of met toestemming van de 
rechthebbende te worden aangeleverd. 

Opbouw van het artikel dient als volgt te zijn: 
titel: maximaal 55 tekens incl. spaties; 
intro: maximaal 90 woorden; 
voor en achternaam auteur(s) (incl. evt. titel(s) en initialen), 
zoals: drs. H.M. (Harmen) Weijer 
bedrijf waar auteur(s) werkzaam is (zijn) 
tekst artikel: minimaal 2.000, max. 2.500 woorden. De tekst 
dient objectief te zijn en vrij te zijn van reclames. De tekst is geschreven door de auteur zelf (geen plagiaat), rechtenvrij en 
maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendom, bedrijfsgeheim, en dergelijke tenzij hier schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende voor is. 
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; 
Vermelde personen: als u personen interviewt, vermeld in het artikel of herkenbaar op foto heeft aangeleverd, dient u 
hiervoor in het kader van de AVG toestemming te verkrijgen. TVVL is in deze met nadruk niet verantwoordelijk. 
samenvatting: maximaal 70 woorden; 
trefwoorden, 5 trefwoorden en/of keywords aanleveren in verband met de koppeling aan een thema in www.tvvlconnect.nl 
en vindbaarheid op Google. Zie https://www.tvvl.nl/kennisnet/tvvl-magazine voor actuele trefwoordenlijst. 
Plaatsing van een pasfoto(‘s) van de auteur(s) geldt voor de hoofdauteur. Zijn er meerdere auteurs en is er geen hoofdauteur 
aan te wijzen, dan wordt er geen foto van de auteur geplaatst. 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 (zie https://www.tvvl.nl/kennisnet/tvvl-magazine voor 
symbolenlijst). De formules opmaken in de formule-editor van Word. 
Voorafgaand aan publicatie ontvang je een opmaakproef per e-mail voor een laatste controle op zetfouten. Graag daarom je 
e-mailadres vermelden bij aanlevering van je artikel. Ook ontvangen we graag je postadres, zodat we een hard copy van TVVL 
Magazine kunnen opsturen. Wil je het artikel elders (laten) plaatsen, dan is dat mogelijk, mits in pdf (dus in originele opmaak), 
en onder bronvermelding (Bron: TVVL Magazine). TVVL plaatst uw tekst in TVVL Magazine maar mogelijk ook (deels en/of 
bewerkt) op TVVL Connect of ander TVVL-medium. 
 
Je artikel kun je sturen naar:     Voor meer informatie: 
Redactie TVVL Magazine      Harmen Weijer 
Email: h.weijer@tvvl.nl     hoofdredacteur, tel.: 06 - 46 09 71 22, h.weijer@tvvl.nl  

Beoordelingscriteria: 
 
Kopij heeft bij voorkeur de volgende eigenschappen: 
(niet alle aspecten zijn in één artikel te verwachten) 
 
- 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. 
- is voorzien van foto’s, illustraties, tabellen, etc.  
   ter verduidelijking of beeldvorming 
 
Zo nodig stelt de redactieraad aan de auteur voor zijn 
artikel inhoudelijk voor publicatie geschikt te maken. 
 


