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Online advertentietarieven Koorddanser ‘19 
 (vanaf 01-1-2019)  
 
Titel    Koorddanser, online spiritueel platform, www.kd.nl 
Uitgegeven door  Uitgeverij Koorddanser, postbus 429, 1250 AK Laren NH. 

Bezoek: Kamerlingh Onnesweg 100, Hilversum 
Advertentieverkoop Tel: 06-53 106 218, blokadvertenties@kd.nl 

 

Redactionele formule           
 
Formule Koorddanser is een online spiritueel platform. De inhoud biedt visies en mens- en godsbeelden, 

samenleving; mensen, emoties en persoonlijke ervaringen; handreikingen om de eigen ontwikkeling vorm te 
geven. 
Redactieadres Uitgeverij Koorddanser, adres hierboven, redactie@kd.nl. Hoofdredacteur: drs. Ewald Wagenaar. 

 

Oplagespecificatie kd.nl en e-mailnieuwsbrief (telling 1 december 2018)   
 

1. Totaal aantal unieke bezoekers op www.kd.nl per maand, 9.496 pageviews 7.402 

2. Ontvangers emailnieuwsbrief 6.989 

3. Bereik facebook (likes) 2.009 

4. Twittervolgers 3.853 

1+2+3+4 = Digitale bereik Koorddanser 20.253 

 

Gegevens online advertenties op www.kd.nl (bedragen in €, ex 21% btw) 
Aanduiding Omschrijving Pixels CPM 

(€ per 1000) 
Bedrag p. mnd Vanaf 6 mnd, bedrag p.m. 

IB image button 125x125 5,- - 30 ,- 

FB full banner 468x60 9,- 55,- 45,- 

MR medium rectangle 300x200 10,- 60,- 50,- 

LB Leaderboard * 728x90 36,-* 70,- 60,- 

Komt Advertorial tot 250 
woorden 

Tekst + 
foto (jpg) 

8,- 45,- 35,- 

 Toeslag in 
‘Uitgelicht’ 

Boven 
HP 

9,- 55,- - 

Advertorial Hoofdartikel tot 
1000 woorden  

Tekst + 
foto 

20,- 120,- 60,- 

(Re)tweet Via twitter.com 1x (5,-) 10,-   (20,-) 35,- - 

Minimumafname: 1 maand. Zie verderop in dit document voor voorbeelden en specificaties.  
Voorkeursplaats: + 25%. 
* Rouleert met max. 3 stuks. 

 

Gegevens digitale advertenties in emailnieuwsbrief (bedragen in €, ex 21% btw) 
Aanduiding Omschrijving Pixels CPM 

(€ per 1000) 
Bedrag p. 
editie 

Doorplaatsing 
v. kd.nl p.m. 

V.a. 6 mnd, 
bedrag p.m. 

FB full banner 468x60 / 
650x200 

9,- 65,- 60,- 55,- 

MR medium rectangle 300x200 7,- 50,- 45,- 40,- 

LB Leaderboard 728x90 9,- 65,- 60,- 55,- 

Komt Komt-advertorial Txt+jpg 7,- -  35,- 30,- 

Advertorial Hoofdartikel tot 
1500 woorden  

Tekst + 
foto 

10,- - 60,- - 

Hele (extra) 
editie 

Gehele content Tekst + 
foto(‘s) 

50,- 350,- - - 

Minimumafname: 1 maand. Zie verderop in dit document voor voorbeelden en specificaties. 
 
 
Algemene voorwaarden Op alle leveringen door Uitgeverij Koorddanser zijn van toepassing voorwaarden als 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32049314. Betaling van de facturen van Uitgeverij 
Koorddanser dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien van toepassing: contractperiode is 
één jaar (12 kalendermaanden) 

http://www.kd.nl/
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Online advertentiemogelijkheden 2019 
(voorbeelden van banners en advertorials) 

 (waar mogelijk op ware grootte) 

 

Banners & advertorials op www.kd.nl  

 
 Voorbeeld Imagebutton (IB) - 125 x 125 pixels Kosten: €30 per maand excl. btw. Alleen 

per 6 maanden te reserveren. Plaats op de website: rechter zijbalk op alle redactiepagina’s inclusief 
homepage, roulerend. Aanlevering in jpg of png. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. 
Hier twee voorbeelden naast elkaar. 
 

 
Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op kd.nl. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Voorbeeld Full banner (FB) - 468 x 60 pixels 
Kosten: € 55 per maand excl. btw. Plaats op de website: onderaan alle artikelen op achterliggende 
redactiepagina’s, of op homepage tussen of onder de aankondiging artikelen. Aanlevering in jpg of 
png. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. 
 

 
Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op kd.nl. 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Voorbeeld Medium rectangle (MR) - 300 x 200 pixels 
Kosten: €60 per maand excl. btw. Plaats op de website: rechter zijbalk op alle pagina’s inclusief 
homepage, roulerend. Aanlevering in jpg of png. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. 
Dit banner formaat leent zich ook goed om in de nieuwsbrief worden opgenomen als full banner (€65). 
 

 
Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op kd.nl. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Voorbeeld Leaderboard (LB) - 728 x 90 pixels 
Kosten: €70 per maand excl. btw. Plaats op de website: bovenaan alle pagina’s inclusief homepage, 
met maximaal 3 roulerend. Aanlevering in jpg of png. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. 
btw. 
 

 
Prijzen worden regelmatig aangepast. Check steeds de meest actuele versie op kd.nl 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Voorbeeld Komt-advertorial (tekst tot 250 woorden + foto) 
Eigen pagina met hele tekst en foto plús een tekstaanjager-met-foto (zie hieronder) op homepage 
www.kd.nl. Link in de tekst naar webpagina naar keuze. Kosten: €45 per maand excl. btw. Opmaak 
door Koorddanser is kosteloos. Aanlevering: Word-document voor tekst en jpg voor de foto. De 
tekstaanjager kan voor €35 ook in de nieuwsbrief. 

 

  
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Voorbeeld advertorial (tekst + foto als hoofdartikel tot 1500 woorden) 
Eigen webpagina met hele tekst en foto én een grote tekstaanjager-met-foto (zie hieronder) als 
hoofdartikel op homepage www.kd.nl. Link in de tekst naar webpagina naar keuze. Kosten: €120 per 
maand excl. btw. Vanaf 2e maand €60 p.m. Aanlevering: Word-document voor tekst (max 1500 
woorden) en jpg voor de foto. Opmaak door Koorddanser is kosteloos. De grote tekstaanjager kan 
voor €60 ook in de nieuwsbrief. 
 

 

http://www.kd.nl/
http://www.kd.nl/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Voorbeeld (re)tweet van Koorddanser op twitter.com (eenmalig) 

Tweet naar alle volgers van Koorddanser op twitter.com. Max 140 tekens. Linkt naar webpagina naar 
keuze. Kosten: retweet €20, tweet €35. Alleen bij afname van een banner, Komt of advertorial. 
 

 

 
 
 
 

Banners & advertorials in de emailnieuwsbrief  

 
 Voorbeeld Full banner (of leaderboard) nieuwsbrief (650x200 pixels, €65) 
Kosten: €65 per maand, excl. 21% btw. Plaats tussen de artikelaankondigingen in. Aanlevering 
(650x200 pixels) in jpg. Linkt naar webpagina naar keuze. Opmaak door Koorddanser kost €25 
extra, ex. btw. De nieuwsbrief verschijnt minimaal één keer maandelijks in de eerste helft van de 
maand. 
 

 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Voorbeeld Medium rectangle nieuwsbrief (300x200 pixels, €45) 
Kosten: €45 per keer, excl. btw. Plaats tussen de artikelen in. Aanlevering in jpg of png (300x200 
pixels). Linkt naar webpagina naar keuze. Opmaak door Koorddanser kost €25 extra, ex. btw. De 
nieuwsbrief verschijnt maandelijks in de eerste helft van de maand. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Voorbeeld advertorial (tekst + foto als hoofdartikel tot 1500 woorden) 

Grote tekstaanjager-met-foto linkt naar hoofdartikel op homepage www.kd.nl. Kosten (naast de 
plaatsingskosten op kd.nl als advertorial): €60 per editie excl. btw. Opmaak door Koorddanser is 
kosteloos. 

 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Voorbeeld geheel eigen extra nieuwsbriefeditie (alle tekst + foto’s van 

eigen organisatie) 
Gehele (extra) nieuwsbrief in het teken van één adverteerder. Kosten: €300 per keer excl. btw.  

Linkt naar webpagina(‘s) naar keuze. Aanlevering: Word-document voor tekst en jpg voor de 

foto. Opmaak door Koorddanser is kosteloos. (Voorbeeld hieronder is verkleind.) 

 

 
 

 

http://www.kd.nl/
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Contact 

 
Uitgeverij Koorddanser  
 
Postbus 429 
12590 AK Laren NH 
 
Bezoek:  
Kamerlingh Onnesweg 100, Hilversum 
 
www.kd.nl 
redactie@kd.nl: algemeen 
blokadvertenties@kd.nl: digitale advertenties / banners / advertorials:  
 
Contact: drs. Ewald Wagenaar: 0653106218 
 
 

http://www.kd.nl/
mailto:redactie@kd.nl
mailto:blokadvertenties@kd.nl

