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4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform 
voor jongeren over belastingteruggave. 

Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl 
binnen een paar jaar zou uitgroeien tot een succesvolle community 

waar jongeren alles over geldzaken vinden. 
Via kennisdeling helpt Hoeveelkrijgjij.nl mee met de financiële 

bewustwording van een doelgroep die voor het eerst zelfstandig be-
slist over geldzaken en dat gaat in een rap tempo steeds beter. 

Zie de bezoekersaantallen van de website. 
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  PAGERANK 
    Wij hebben een zeer hoge 
    pagerank (4) in een zeer niche
    gebied: jongeren en geld

    CONTENT
    Wij bieden de mogelijkheid tot 
    adverteren en bloggen. Blogs 
    verwijderen wij nooit. Content 
    en links blijven dus altijd in de 
    index van zoekmachines staan

INFO 

 

EERSTE HALF JAAR
720.000
paginaweergaven
130.000 
bezoekers (waarvan 85%  uniek)

 

 

2015 

1.200.000 
paginaweergaven
210.000 
gebruikers

Q1
500.000 
paginaweergaven 
61.000 
gebruikers

JAAR

2014 

Database van 18.000

FACEBOOK
4.000 likes

TWITTER
2.200 volgers

  E-MAIL

SOCIAAL 

01
02

03
04

Factsheet
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Q2 2014 Q2 2014Q2 2014

Q2 2015

Q2 2015

+40%

paginaweergaven

+170%

gebruikersgroei
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Onze community

46,5% 53,4% 
<18 en >34

18-24 

25-34 

Jongeren
Bovengemiddeld financieel bewust
op zoek naar oplossingen
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Enerzijds is de loyaliteit van klanten 
voor financiële producten en 
diensten vaak groot; contracten 
lopen jarenlang door. Anderzijds 
zijn jongeren vaak moeilijk 
bereikbaar, zeker op dit onderwerp.  
Hoeveelkrijgjij.nl brengt deze 
leeftijdsgroep in beeld op het 
moment dat ze hun eerste 
beslissingen nemen over 
geldzaken. Dat gekoppeld aan de 
loyaliteit geeft het platform een 
grote waarde.
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Een succesvolle campagne 
begint met een duidelijk doel. 
Wil je traffic, leads of  sales 
genereren bij de jongeren? 
Wil je awareness rond je merk 
of product creëren? 
Samen gaan we aan de slag.

Advertising & Branding

Partnership Forum

Branded content
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Advertising & Branding zorgen ervoor dat 
de essentie van je merk diep tot onze lezers 
doordringt. Samen kiezen we een mix van 
formats die jongeren aanspreekt, overtuigt 
én activeert.
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Advertising &
Branding

Het woord ‘mix’ is belangrijk: de kracht van de 
boodschap zit ‘m niet alleen in de herhaling. De 
meest succesvolle campagnes komen zowel 
visueel als tekstueel sterk naar voren en komen op 
verschillende plekken in gevarieerde vormen in beeld. 

Bannering levert een sterke, eerste indruk. Je verhoogt je 
naamsbekendheid en visuele herkenbaarheid en werkt aan je 
imago.

1 Leaderboard header banner 
2 Partner van Hoeveelkrijgjij.nl  
3 Maandtip van Hoeveelkrijgjij.nl
4 Footer banner 

4.Footer banner

2. Partner van
Hoeveelkrijgjij.nl

3.Maandtip 
hoeveelkrijgjij.nl

1. leaderboard
header banner
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Advertising &
Branding

5 Blog banner
6 Forum banner small 
7 Forum banner large 

6.Forum banner
small

7.Forum banner
large

5.Blog banner
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Advertorial
Nieuwsbrief

Advertorials bieden je de ruimte 
om meer te vertellen, USP’s te 
communiceren en een concreet 
aanbod te doen. Verdieping in de 
merkbeleving aldus.

Advertising &
Branding
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Branded content: het creëren van 
waarde rond de expertise die je als 
organisatie in huis hebt. Kennis delen 
dus. Op hoeveelkrijgjij.nl kan dat, 
sterker nog, het is de essentie van het 
platform én de reden voor lezers om 
ons te bezoeken.
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Een branded blog is dé manier om je 
organisatie, product of dienst uitgebreid 
onder de aandacht te brengen bij een 
belangrijke doelgroep. Met hoogwaardige 
inhoud in je artikel bouw je niet alleen 
naamsbekendheid en verkeer op; je zet je 
organisatie neer als een autoriteit en werkt 
aan je imago. 

Extra voordelen van een branded blog: 
incl. vermelding in nieuwsbrief, op social 
media en het wordt nooit verwijderd.

Branded Content
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Branded Content

Een nog unieker contact is de pro-
actieve en exclusieve branded 
nieuwsbrief. Inhoud van alleen jouw 
bedrijf, met diverse inhoud over jouw 
producten en diensten. Maatwerk 
dat we samen afstemmen voor 
meer dan 18.000 lezers!
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De continue ontwikkelingen, dat is 
de kern van ons succes geweest de 
afgelopen jaren.  
Forum: online publieke discussies 
waarin jongeren op zoek zijn naar 
eerlijke antwoorden. Met behulp van 
subcategorieën komt alles aan bod 
en dankzij de gebruiksvriendelijkheid 
inmiddels ook online goed vindbaar. 
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Partnership 
forum

De meest ideale manier om 
publiekelijk te laten zien dat jij de 
aangewezen autoriteit bent op 
een specifiek onderwerp is door 
kennispartner te worden. Deze 
exclusiviteit geeft vele voordelen:
 
Binnen het forum op 
subonderwerpen alleenrecht 
gebruik van links naar externe 
sites, inclusief 2 branded blogs
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Dit zeggen adverteerders over Hoeveelkrijgjij.nl
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 https://www.youtube.com/watch?v=DBSptDK6vyY

link filmpje
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Een greep uit onze adverteerders
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Leaderboard header banner   € 235 / week  
Trotse parter van hoeveelkrijgjij.nl  € 105 / week
Maandtip van hoeveelkrijgjij.nl   € 45 / week
Footer banner      € 95 / week
Blog banner       € 80 / week
Forum banner small     € 80 / week
Forum banner large     € 80 / week
Advertorial Nieuwsbrief    € 55 / week
Social media promotie     € 165 / postpakket  

Branded blog       € 325 / blog (altijd online)
Branded nieuwsbrief     € 1.850 / nieuwsbrief 
         (max. 1 per maand)
Kennispartner      € 160 / maand 
         (min. afname 6 maanden)

Tarieven

Advertising & 
Branding

Partnership forum

Branded content

Formaat Tarief
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Naomi Plass
adverteren@hoeveelkrijgjij.nl
+316 42 97 84 53

Lynn Willemsz
adverteren@hoeveelkrijgjij.nl
+316 13 76 69 19

Op zoek naar nieuwe 
klanten en/of leads?
We gaan graag het 
gesprek met je aan!


