Kopij dient in drievoud te worden gezonden aan: Redactie Huishoudstudies, po
391,6700 AJ Wageningen. De ontvangst van een manuscript wordt binnen een
bevestigd. Door aanbieding verklaart
eur(s) dat het manuscrip
elders is gepubliceerd of ter pubiikatie is aa
y,'?&p$<&*WkFOpzet artilrelen
Artikelen hebben in beginsel een maximale omvang van 2.500 woorden. K
zijdig typen met regelafstand 1,5 en ruime marges. Pagina's numme
spelling gebruiken.
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wer&ijpari .technische gegevim
1
~ m & p t e i i worden in beginsel door twee externe deskundigen beoordeeld. Verq51i3Baa &nemen de auteursof de bijdrage kan worden geplaatst dan wel bijstelling
: d6i%@&aindbehoeft en w ja op welke punten.
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, I ü & ~ t i w m d ebijdrage kr!jgt de auteur het verzoek de defintieve tekst aan te
: - ~ ~ ~ ; a i s , a op
i s diskette
, p ~ t onder
~
MS-DOS in YordPerfect. De ,tekst mag geen
voor vet en onderstreept. Geen andere dan de stan-+$tba.I@@qders.daxi
*dita6r:@steIlingeBeBgebniiken, geen kolommen, geen voetnoten, niet centreren.
' --@$@ep$&aanhai;ngstekens,
behalve bij citaten. Inspringen met tab, niet met spad
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Kopij als volgt opbouwen:
1. titel, eventueel met ondertitel, lange titels vermijden;
2. naam van de auteur (zonder titulatuur; voornaam eventueel voluit);
3. een inleiding ('lead') van ongeveer 150 woorden, waarin de auteur zelf de context
van het onderwerp aangeeft, de probleemstelling kort formuleert, in het kort de
werkwijze aanduidt en de hoofdconclusie kort samenvat:
4. de tekst voorzien van korte tussenkoppen; paragrafen niet nummeren;
5.1.literatuurverwijzingen'in tekst: alleen op achternaam en jaartal;
6. noten in de tekst doorlopend nummeren en op apart vel aanleveren;
7.:&tptulijst aifabetisch gerangschikt en volgens de officiële literatuur beschriji:vin&netho&;
8, ;een Engekabstract van maximaal 150 woorden;
9. -aukmgegevens: titulatuur, naam, functie, instituut, adres, telefoon en fax.
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