
Online tariefkaart 2020

VakbladUitvaart.com is dé onafhankelijke website voor uitvaartprofessionals en bestaat uit 

verschillende onderdelen:

• VakbladUitvaart.com > laatste nieuws, agenda, innovaties, beurzen, praktische dossiers

• WerkenindeUitvaart.com > vacatures, functies, cursusaanbod, opleidingen, cao

• UitvaartBranchemonitor.com > facts & figures, cijfers, statistieken, infographics, onderzoek

Commerciële mogelijkheden:

• een uitgelezen kans om onder de aandacht te komen van uw specifieke doelgroep

• partnercontent, bedrijfs- en productpresentaties

• diverse soorten banners (op elk onderdeel van de website in een carrousel van max. 3 adverteerders)

• vacatures en cursusaanbod

• banner in e-mailnieuwsbrief 

Bereik / oplage:

• unieke bezoekers per maand: > 8.000

• e-mailnieuwsbrief: > 2.300

Top full banner (468 x 60 pixels)
€ 275,- per maand

Full banner (468 x 60 pixels)
€ 250,- per maand

Partnercontent 
€ 95,- per week

Half banner (234 x 60 pixels) 
€ 200,- per maand

Full banner (468 x 60 pixels) 
€ 250,- per maand

Bedrijfs/productpresentatie/partner 
content op de homepage 
€ 300,- per maand

Extra half banners plaatsen is mogelijk

VakbladUitvaart.com



Top full banner 
(468 x 60 pixels)

€ 200,- per maand

Full banner 
(468 x 60 pixels)

€ 175,- per maand

Half banner 
(234 x 60 pixels)

€ 125,- per maand

Opleidingen &
cursussen

€ 165,- per maand

Partnercontent
€ 85,- per week

Vacatures
€ 175,- per stuk

WerkenindeUitvaart.com



Top full banner 
(468 x 60 pixels)

€ 200,- per maand

Full banner 
(468 x 60 pixels)

€ 175,- per maand

Half banner 
(234 x 60 pixels)

€ 125,- per maand

Partnercontent
€ 85,- per week

UitvaartBranchemonitor.com



Alle prijzen zijn excl. BTW. Van toepassing zijn de algemene Leveringsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals die zijn gedeponeerd bij de KvK Haarlem 
onder nr. 34037301 alsmede de Regelen voor het Advertentiewezen.

Bijzonderheden
Andere specifieke online advertising wensen zijn bespreekbaar.

Periode
Vanaf de eerste dag van de maand t/m de laatste dag van de maand.

Staffelkorting
- 3 maanden 10% korting
- 6 maanden 15% korting
- 12 maanden 20% korting

Breng uw product effectief onder de aandacht van de uitvaartprofessionals en adverteer via VakbladUitvaart.com, de e-mailnieuwsbrief 
en printadvertenties in Vakblad Uitvaart.

Kerncijfers e-mailnieuwsbrief
Unieke bezoekers per maand: > 8.000
Oplage e-mailnieuwsbrief: > 2.300
Verschijning gemiddeld 17 keer per maand
Banner in e-mailnieuwsbrief € 300,- per maand

UitvaartMedia 
Met onder meer het Vakblad Uitvaart, UitvaartBranchemonitor en Werken in de Uitvaart is UitvaartMedia al sinds 1985 dé uitgeverij 
voor de uitvaartbranche.

BUREAU VAN VLIET B.V.
Wateringweg 129, 2031 EG Haarlem
023-5714745
zandvoort@bureauvanvliet.com
www.bureauvanvliet.com

Meer informatie en advies: Luciène Paap • l.paap@bureauvanvliet.com
Aanleveren materiaal: Debbie Sloot • zandvoort@bureauvanvliet.com Geldig vanaf januari 2020


