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Mediaservices (prijsstelling vanaf 1 april 2014) 

 
Algemene informatie 
- primaire website http://dutchhealthnetwork.nl; 
- 25 secundaire websitenamen, 9 labels en 50 social media accounts; 
- bereik zorg en management professionals en instellingen > 60.000 volgers in besloten platformen; 
- unieke bezoekers op primaire website > 80.000 per jaar; 
- aantal pageviews op primaire website > 160.000 per jaar; 
- groeidoelstellingen eind 2015 > 100.000 volgers in besloten platformen en groei internet met > 50%. 
 
Promotiebericht 
Eenmalig promotiebericht via eigen pagina op de website http://dutchhealthnetwork.nl en (gratis) verspreiding 
aan > 50 social media accounts. (het bericht blijft minimaal 30 dagen op de DHN home pagina staan, en wordt 
verder doorgeplaatst op aantal categorie-pagina’s op de website). Dit kost per promotiebericht: € 499,- excl. 
21% btw. 
Aanbevolen wordt om per DHN lid een korting als lokkertje aan te bieden. Er geldt hierbij geen aanbrengpremie. 
 
NB Indien in hetzelfde kalenderjaar 3 promotieberichten worden afgenomen, is de prijs vanaf het 3

e
 bericht € 

449,-- excl. Btw. Voor het promoten van vacatures, persberichten of boeken gelden andere tarieven. 
 
Business deal mailing 
Het voorgaande – dus een promotiebericht – aangevuld met een exclusieve mailing aan de DHN nieuws 
abonnees (circa 5.150) van Dutch Health Network. Hiervoor wordt een extra bedrag gerekend van € 300,- excl. 
btw. Zie voorbeeld op http://wp.me/p3CddG-1iH. 
 
Target Mailing 
Het voorgaande – dus een promotiebericht – aangevuld met een groepsmailing via LinkedIn aan de leden van het 
Dutch Health Network op LinkedIn. De richtprijs van een Target Mailing bedraagt aan vaste servicekosten: € 
1.500,- excl. btw. Voor € 250,- excl. btw extra wordt “eenmalig” ook de Business deal mailing aan de DHN 
Nieuwsbrief abonnees (circa 5.150) verzonden. NB indien naast deze extra optie eveneens een button op de 
website wordt afgenomen dan wordt de extra Business deal mailing als optie kosteloos aangeboden. Afhankelijk 
van het type organisatie of de prijs van het evenement  of opleiding kan een maatwerkofferte worden opgesteld 
  
Eventueel kan ook gewerkt worden met een vast / variabel constructie. 
 
De vaste servicekosten voor een Target Mailing bedragen dan € 1.000,- excl. btw. Verder is een variabele 
aanbrengpremie van toepassing van een nader vast te stellen aanbrengpremie excl. btw per aanmelding welke is 
aangebracht via DHN (NB inschrijving rechtstreeks via jullie eigen website en eindafrekening variabele kosten op 
basis van jullie opgave welke wij checken bij onze leden en ook meten via bit.ly urls gemaakt door DHN 
Services). Voor € 250,- excl. btw extra wordt “eenmalig” een exclusieve mailing aan de DHN Nieuwsbrief 
abonnees (circa 5.150) verzonden. NB indien naast deze extra optie eveneens een button op de website wordt 
afgenomen dan wordt de Business deal mailing kosteloos aangeboden.  
 
Button of banner op de website 
Een button aan de rechterzijde van de website kan – mits in combinatie met een promotieopdracht of 
targetmailing - voor een periode van minimaal 3 maanden worden geplaatst in het formaat 250 bij 250 pixels. 
(direct onder archiefbalk, dus boven Bol.com). De prijs voor een rechterbutton bedraagt: € 299,-- excl. btw per 3 
maanden, af te nemen per kwartaal en na de 1e plaatsingsdatum binnen 14 dagen te betalen. Uiteraard kan de 
rechterbutton ook in het formaat 250 bij 600 pixels uitgevoerd worden. Dit kost € 599,-- excl. btw per 3 maanden.  
Aan de linkerzijde op de website kan een button worden aangeboden voor een prijs van € 249,-- excl. btw per 3 
maanden in formaat 160 bij 160 pixels. Afname voor minimale periode van 3 maanden tegen dezelfde condities 
als hiervoor. Een button in formaat 160 bij 600 pixels kan aan de linkerzijde ook. De prijs hiervoor is € 499,— 
excl. btw per 3 maanden. Voor een banner in het midden van de website (leaderboard of na de Nieuwsberichten) 
kan apart offerte worden aangevraagd. 
 
NB voor buttons geldt dat de beschikbaarheid afhankelijk is van wie het eerste komt wie het eerste maalt (en dus de hoogste positie krijgt op 
de website). Aanlevering van buttons in JPG of PNG formaat. 
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