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Startpagina bestaat al sinds 1998 en heeft verschillende 
mogelijkheden om adverteerders te helpen bij het realiseren van 
online marketingdoelstellingen.

● Bereik koopkrachtige mannen en vrouwen (50+ers en senioren)

● Lift mee op de autoriteit van Startpagina 

(versterk het imago en de betrouwbaarheid onder de doelgroep)

● Textlinks op basis van CPC (afrekening op gerealiseerde kliks in 

relevante- en/of seizoensgebonden thema rubrieken)

● Interessante proposities 

(voor awareness, branding, conversies en linkbuilding)

Over Startpagina.nl

Team Startpagina



Startpagina bereikt een doelgroep die 
online moeilijk te bereiken is!

3.800.000 unieke bezoekers
Gemiddeld per maand (20% Nederlandse bevolking)
Met name 50+ers en senioren

16.500.000 impressies
Gemiddeld per maand

14.100.000 kliks
Gemiddeld per maand

12.000.000 zoekopdrachten 
Gemiddeld per maand

94% bezoekers via Desktop
Sneller geneigd tot actie over te gaan

30.000
Nieuwsbrief abonnees

10.000
Facebook fans

Grootste D
esktop site 

van Nederland!



Adverteerders over Startpagina.nl

"Wij werken al jarenlang fijn 
samen met Startpagina.nl en 
zien goede resultaten in de 
samenwerking. 

Startpagina.nl helpt en 
adviseert ons in het behalen 
van onze doelen door goed 
advies te geven over hoe we 
het meeste bereik kunnen 
krijgen op hun site. 

Het bereik in onze doelgroep is 
groot bij Startpagina.nl en we 
zien veel nieuwe klanten bij ons 
terechtkomen die herhaaldelijk 
bij ons boeken. 

Op deze manier hebben we op 
de korte en lange termijn profijt 
van de samenwerking"

Jan-Willem Besouw - 
Voordeeluitjes.nl

"Wij werken al bijna 20 jaar naar 
tevredenheid samen met 
Startpagina.nl. 

Een goede partnership 
waarbinnen we onze doelgroep 
goed kunnen bereiken. Kliks zijn 
doelgericht en dus van hoge 
kwaliteit. 

Startpagina weet al jarenlang 
veel mensen te bereiken."

Hans de Bruin - 
Independer.nl

"Wij hebben al jarenlang een 
zeer prettige én succesvolle 
samenwerking met 
Startpagina.nl. 

De doelgroep vertoont veel 
overeenkomsten met de 
gebruikers van Kieskeurig.nl, 
wat resulteert in een 
doorlopende stroom aan 
kwalitatief hoogwaardig 
verkeer vanuit Startpagina.nl"

Ronald Goeman - 
Kieskeurig.nl



Adverteren op Startpagina.nl

Home Search Blog

*Klik op één van de bovenstaande links om naar de informatie te navigeren



Maak gebruik van de advertentie mogelijkheden van 
Startpagina.nl Home en bereik een interessante doelgroep:

● Meer dan 50 beschikbare rubrieken 

● Vaste & relevante seizoensgebonden thema’s

● Scherpe CPC tarieven (performance based)

● Verschillende advertentiemogelijkheden

90% bezoekers via Desktop

Startpagina Home
In het kort

● 3.800.000 unieke bezoekers per maand

● 16.500.000 impressies per maand

● 14.100.000 kliks per maand

94% bezoekers via Desktop!



Tekstlink in rubriek 
(CPC) Dagdeal link + logo Dedicated blok Blockbanner

Skin 
Leaderboard/ 

Billboard

Plaatsing Onbepaalde tijd 
(per maand opzegbaar)

24 uur 3 dagen 24 uur 24 uur

Inhoud 1 tekstlink 
(tenzij relevant 
voor meerdere rubrieken)

1 tekstlink + logo
(4e kolom)

3 tekstinks + logo 1 linkvisual Visual

  Bereik/kliks Afhankelijk van rubriek 400-800 kliks 
Gemiddeld p.d.

1.200 -1.750 kliks
Gemiddeld p.d.

300 kliks 
Gemiddeld p.d.

400.000 impressies
Gemiddeld p.d.

Prijs CPC per rubriek
(zie tarievenlijst)

€ 0,40 CPC 
(vanaf)

Fixed € 750
(€ 250 per dag)

Fixed € 100 
(per dag)

Fixed vanaf € 10.000
(per dag)

Startpagina Home
Advertentiemogelijkheden

Toelichting proposities 

op de volgende pagina’s



Tekstlink (CPC) in relevante rubriek
Realiseer traffic met een Tekstlink op basis van CPC in een relevante rubriek. 
Door middel van UTM/Tracking is de effectiviteit goed meetbaar.

● Looptijd onbeperkt (opzegging per maand)

● Performance based op basis van CPC (cost per click)

● Geen risico’s (afrekening op basis van gerealiseerde traffic)

● Vaste rubrieken en relevante seizoensgebonden rubrieken

Startpagina Home
Advertentiemogelijkheden

Bekijk tarievenlijst op de volgende pagina



Startpagina Home
Rubrieken homepage

Tekstlink (CPC) tarieven per rubriek

De tarieven zijn afhankelijk de de positie in de rubriek en hiernaast 
staat een overzicht van de CPC range per rubriek.

*Geldig van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

*CPC tarief is afhankelijk van positie in de rubriek

*Bekijk de tarieven online via deze link

https://drive.google.com/file/d/17a1UD0T7gvZ3XUUuKVzGPvqtxRT7oVMO/view?usp=sharing


Dagdeal tekstlink + logo
Via de dagdeal tekstlink + logo propositie kunnen aanbiedingen onder de 
aandacht gebracht worden op Startpagina.

Voor extra attentiewaarde en branding wordt ook een logo van de 
adverteerder geplaatst in de rubriek Dagdeals.

● 24 uur live

● 1 tekstlink + logo in rubriek Dagdeals

● 400 – 800 kliks gemiddeld per dag

● Hoge attentiewaarde

Startpagina Home
Advertentiemogelijkheden

Vanaf € 0,40 CPC



Dedicated blok
Een dedicated blok is een gesponsorde rubriek voor een adverteerder. 
Deze wordt geplaatst op een opvallende positie op de homepage van Startpagina.

In het blok worden 3 tekstlinks geplaatst van de adverteerder met een logo
voor extra attentiewaarde en branding.

● 3 dagen lang op homepage 

● 3 tekstlinks + logo (40x40 PX)

● Opvallende positie (boven de vouw)

● 1200 – 1750 kliks gemiddeld

Startpagina Home
Advertentiemogelijkheden

           Tarief: € 750 voor 3 dagen (€ 250 per dag)



Blockbanner
Een blockbanner is een opvallende linkvisual met goede 
zichtbaarheid die geplaatst wordt op de homepage. 

● 24 uur live

● Opvallende uiting op de homepage 

● Linkvisual (194x80 PX)

● Geschikt voor Awareness, Branding en Conversies

Startpagina Home
Advertentiemogelijkheden

           Tarief: € 100 per dag



Skin Leaderboard/Billboard
Voor een grote impact in 24 uur kan een Skin Leaderboard/Billboard
worden ingezet. Hiermee staat de Startpagina homepage één dag volledig 
in het teken van de adverteerder.

● 24 uur live

● Impactvolle uiting met hoge attentiewaarde

● Gemiddeld 400.000 impressies per dag (CTR 1,10%)

● Gemiddeld 330.000 sessies per dag

● 94% bezoekers via Desktop

● Doelgroep 50+ers (koopkrachtige mannen & vrouwen)

● Awareness, branding & conversies

Startpagina Home
Advertentiemogelijkheden

           Tarief: € 10.000 per dag



12.000.000 zoekopdrachten per maand

Hoge koopintentie

Plaats tekstlink in zoekresultaten

Startpagina Search
In het kort

Kom onder de aandacht bij gebruikers met een specifieke 
zoekopdracht. 

Maandelijks worden er gemiddeld 12.000.000 zoekopdrachten 
uitgevoerd op Startpagina. 

Voor adverteerders is het mogelijk om een tekstlink te plaatsen 
in de zoekresultaten voor specifieke zoekopdrachten. 



Startpagina Search
Advertentiemogelijkheden

Tekstlink in Search
Performance based (CPC)

Banner in Search
Vanaf € 100 per maand
(beschikbaarheid in overleg)

           Tarieven op aanvraag



Op Startpagina.nl/blog worden regelmatig interessante 
blogartikelen geplaatst over verschillende onderwerpen.

Startpagina Blog
In het kort

125.000 gelezen blogs
Gemiddeld per maand

5.000 views in 1e maand
Gemiddeld per artikel

9 minuten
Gemiddelde time on page

10% CTR
Gemiddelde CTR tekstlinks

https://www.startpagina.nl/blog


Sponsored article
Kom onder de aandacht via een redactioneel opgemaakt artikel.
 
Hierdoor lijkt het alsof een adverteerder wordt aanbevolen aan de 
doelgroep van Startpagina. Dit versterkt de betrouwbaarheid en het 
imago onder de doelgroep.

● Artikel blijft altijd online

● Linkbuilding propositie voor SEO-boost
3 tekstlinks (do follow) vanaf krachtig Startpagina domein (DA 72)

● Aanjagen artikel door Startpagina in 1e maand
Via Home (400.000 impressies p.d.) Nieuwsbrief (30.000 leden) 
en Social (10.000 volgers)

● Gemiddeld 5.000 views in 1e maand (garantie 2500 unieke views)
Minimaal 15 sec. op pagina

● Gemiddelde CTR 10% op links in artikel

● Incl. rubriek met 4 tekstlinks naar keuze bovenaan artikel

Startpagina Blog
Advertentiemogelijkheden

           Tarief: €2.000 (excl. €500 productiekosten)

Rubriek met 4 linkjes 
van adverteerder inbegrepen



Neem contact op voor vragen of meer informatie

E-mail: Elza.tienpont@startpagina.nl

Tel: 0642164939

E-mail: Luc.van.koningsbrugge@startpagina.nl

Tel: 0614704694



Aanleverspecificaties proposities
Hieronder staat een overzicht van de aanleverspecificaties:

Propositie Specs

Tekstlink (rubriek/search) UTM link landingspagina 

Dagdeal tekstlink + logo UTM link landingspagina + Logo 80x80 PX (PNG) 

Dedicated blok 3 UTM links landingspagina(‘s) + Tekst (29 tekens per link) + Logo 80x80 PX 

Blockbanner UTM link landingspagina + Logo 194x80 PX (PNG)

Homepage take-over Leaderboard 782x90 PX, Skin left 640x1500 PX, Skin right 640x1500 PX

Banner in search Banner 194x120 PX 

Sponsored article Circa 1000 woorden, afbeelding 620x250 PX, Logo 130x40 PX, UTM Links

Startpagina


