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Advertentietarieven digitale  
Nieuwsbrief en website sKBL 

 

 

 

 

Met een advertentie in de digitale nieuwsbrief sKBL, die elk kwartaal verschijnt, bereikt u 

gericht ca. 8.500 potentiële klanten en belangstellenden. U kunt kiezen voor een advertentie 

of alleen het logo met een link in de digitale nieuwsbrief - eventueel aangevuld met een 

banner op de website. Bij vier plaatsingen per jaar geldt een kortingstarief. Ook het plaatsen 

van een advertorial, ter beoordeling door de redactie, is mogelijk. Vrienden/donateurs van 

sKBL krijgen een korting van 10% op alle tarieven. 

 

Soort 
advertentie 

Prijs voor 
één maal 

Prijs voor 
viermaal per 
jaar 

Specificaties 

Advertorial € 800,-  • Maximaal aantal woorden 500 

• Max. 2 afbeeldingen 

• Afbeeldingen max. 100 kb 

• URL waarnaar de advertorial moet linken 

Volledige 
breedte met 
link 

€ 600,- € 2.112,- • Max. 564 pixels breed 

• Max. 376 pixels hoog 

• Aanleveren als afbeelding (jpg) 

• Afbeelding max. 100 kb 

• URL waarnaar de advertentie moet linken 

Logo met link 
vierkant 

€ 200,- € 640,- • Max. 120 pixels breed 

• Max. 120 pixels hoog 

• Aanleveren als afbeelding (jpg) 

• Afbeelding max. 50 kb 

• URL waarnaar de advertentie moet linken 

Logo met link 
horizontaal 

€ 200,- € 640,- • Max. 150 pixels breed 

• Max. 100 pixels hoog 

• Aanleveren als afbeelding (jpg) 

• Afbeelding max. 50 kb 

• URL waarnaar de advertentie moet linken 

Logo met link 
verticaal 

€ 200,- € 640,- • Max. 100 pixels breed 

• Max. 150 pixels hoog 

• Aanleveren als afbeelding (jpg) 

• Afbeelding max. 50 kb 

• URL waarnaar de advertentie moet linken 

Nieuwsbrief-
periode 
banner 

€ 150,-  • Plaatsing op website 10 dagen vanaf het 
verschijnen van de nieuwsbrief 

Artikel 
banner 

€ 75,-  • Plaatsing bij artikel op de website voor 1 
maand 

  

 


