
Mediakit | jasper@schoolbank.nl

Samenwerken met



SchoolBANK bestaat sinds 2002 en is een online ontmoetingsplaats voor 

oud-schoolgenoten, jeugdliefdes, dienstmakkers en schoolvrienden. 

Met een gratis profiel kunnen gebruikers oud-klasgenoten terugvinden, 

opnieuw in contact komen én op de hoogte blijven van elkaars leven. 

Kortom, dé online plek voor een nostalgische reis door je schooltijd!

● Bereik koopkrachtige mannen en vrouwen (voornamelijk 50+ers en 

senioren) op een vertrouwd platform

● Lift mee op de autoriteit van SchoolBANK en versterk jouw imago en 

betrouwbaarheid

● Groot bereik via de tweewekelijkse nieuwsbrief en blog

Over SchoolBANK.nl

Team SchoolBANK



SchoolBANK bereikt een doelgroep 
die online moeilijk te bereiken is!

2.000.000
Gebruikersprofielen

1.100.000
E-mailadressen met consent
(350.000 opent deze actief)

+1.000.000
Pageviews per maand

650.000
Unieke pageviews per maand

10.000
Facebook fans



Gebruikers

Geslacht

Man

Vrouw

Leeftijd

13-24 jaar

25-34 jaar

35-49 jaar

50+

35%

65%

3%

18%

25%

54%

Interesses

Reizen

Eten en 
drinken

Wonen



Adverteren op SchoolBANK.nl

3. PLUS

● 1,1 miljoen e-mailadressen

● Delivery rate van +99% (actieve groep)

● Verschillende advertentieformaten

● Segmentatie op o.a. leeftijd en geslacht

● Advertorial op de Toen&Nu blog

● Te combineren met advertorial in nieuwsbrief

● Inclusief hoge kwaliteit do-follow link

● Sponsor het welkomstcadeau voor 

nieuwe PLUS abonnees

● Maximale exposure, direct bij de klant

● Incl. opt-in voor e-mail communicatie

2. Advertorial1. E-mail

Vraagprijs vanaf €2.500,-Vraagprijs €1.500,-Vraagprijs vanaf €750,-



1.1 Dedicated

● Gericht aan gebruikers met Partner mailing opt-in

● +660.000 ontvangers

● ±200.000 actieve gebruikers

● 20-25% openrate

● Segmentatie mogelijk op leeftijd en geslacht

● Opmaak als aangeleverde HTML of door ons content 

team

Vraagprijs: €4.000,-

1. E-mail



1.2 Nieuwsbrief

● ±1.100.000 ontvangers, 

● ±350.000 actieve gebruikers

● Delivery rate van +99%

● Open rate 55-60% (actieve gebruikers)

● Segmentatie mogelijk op leeftijd en 

geslacht

● Mogelijk als enkele zending of als reeks

● Opmaak als aangeleverde HTML of door ons 

content team

Vraagprijs: vanaf €750,-

1. E-mail
1.2.1 Large advertorial

● Afbeelding + tekst full
● Vraagprijs: €2.000,-

1.2.2 Top advertorial

● Afbeelding + tekst half
● Vraagprijs: €1.750,-

1.2.1. Banner (top)

● Afbeelding full
● Vraagprijs: €750,-



● Advertorial op de Toen&Nu blog

● Bereik jouw doelgroep met relevante content

● Invulling in overleg

● Optie om te combineren met nieuwsbrief zending

● Optie om aan te jagen via social kanalen

● Inclusief relevante do-follow link naar jouw domein

Vraagprijs: €1.500,-

2. Advertorial



● Sponsor het welkomstcadeau (product of korting) 

voor nieuwe PLUS abonnees

● Maximale exposure, direct bij de klant

● Mogelijkheid tot opt-in voor e-mailcommunicatie 

(€0,95 per e-mailadres)

● Maandelijks 200 nieuwe gebruikers

Vanaf €2.500,-

3. PLUS



● Prominente banner op meest bezochte pagina’s op 

SchoolBANK

● ±8.000 bezoekers per dag

● Mogelijk vanaf 7 dagen

● Creatie door ons content team of zelf aangeleverd

Vraagprijs €995,- (voor 7 dagen)

4. Premium banner 
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