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Adverteren op www.online-begraafplaatsen.nl 

Algemeen 

De advertenties op www.online-begraafplaatsen.nl  dragen bij aan de kosten die gemaakt worden 

voor de bouw, het onderhoud en de hosting van de website.  

De website 

De website www.online-begraafplaatsen.nl bevat op dit moment (januari 2022) foto’s van ruim 

1.800.000 grafmonumenten van een 3.000-tal begraafplaatsen. De site bestaat sinds mei 2005. De 

bezoekers zijn genealogen, nabestaanden en leden uit de beroepsgroepen. 

Een voorbeeld van de laatste groep: 

1. Een gemeente die de eigen administratie aanvult met gegevens van www.online-

begraafplaatsen.nl 

2. Een uitvaartonderneming die www.online-begraafplaatsen.nl gebruikt bij het tonen van 

soorten grafmonumenten. Ook bijv. bij een vraag als “Graag dezelfde steen als 

grootmoeder”. 

3. Een steenhouwerij die alvast de steen kan beoordelen wanneer er een bijschrijving plaats 

moet vinden. 

De site wordt relatief druk bezocht. Over de periode januari 2022 (1 maand) zijn de aantallen: 

1. 140.000 unieke bezoekers  

2. Er worden bijna 1.800.000 pagina’s bekeken 

Advertentiemogelijkheden 

Er is op dit moment een mogelijke advertentieplaats: 

1. Een verticale balk aan de rechterkant van de meeste schermen. Deze balk is 160 x 600 pixels 

(b x h) die geheel gebruikt kan worden. Het meest effectief is het vullen van de balk met een 

grafische afbeelding (bijv. logo e.d.). Deze balk wordt goed gezien. Ook is de CTR (=Click thru 

rate) hoger. Er wordt dus relatief meer op geklikt.  
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http://www.zerken.nl/
http://www.zerken.nl/
http://www.zerken.nl/
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Als er in de advertentie wordt geklikt, wordt de bezoeker automatisch doorgelinkt naar uw website.  

Hoe werkt het 

Prijs per view 

Als er een advertentie wordt aangeschaft komt deze advertentie op willekeurige momenten in de 

balk te staan. De advertentie wordt afgewisseld met overige advertenties en met zgn. Google 

advertenties. 

Van tevoren wordt er een aantal “views” afgesproken (veelvouden van 10.000). De advertentie 

wordt op willekeurige momenten en pagina’s weergegeven totdat het afgesproken aantal bereikt is. 

De advertenties worden niet weergegeven bij zgn. “bots” en bij “one-time visits”.  

Als het afgesproken aantal is bereikt, wordt de advertentie niet meer weergegeven en wordt er via 

e-mail gerapporteerd dat het aantal bereikt. 

De verwachting is dat 10.000 views ongeveer na 3-4 weken opgebruikt zijn. 
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De campagne kan ieder moment worden gestart. 

Levering is afhankelijk van het overige aanbod. 

Een voordeel van deze manier van adverteren is dat u precies weet hoeveel bezoekers uw 

advertentie zien voor het afgesproken bedrag. 

NIEUW: U kunt per blok ervoor kiezen om alleen in een bepaalde gemeente te adverteren. De 

weergaven gaan dan minder snel en worden beperkt tot pagina’s van de begraafplaatsen in de 

opgegeven gemeente. 

Bijv. 

10.000 weergaven in de gemeente Gorinchem (incl. Dalem) 

10.000 weergaven in de gemeente Leerdam (incl. Kedichem, Oosterwijk en Schoonrewoerd) 

De advertentie (het ontwerp) 

U kunt zelf een advertentie aanleveren (jpg volgens de formaten van de balk). Ook kan Onze 

stichting een voorzet doen a.d.h.v. het logo op uw website. 
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De tarieven 

(Alle bedragen in euro excl. BTW per 1 januari 2022) 

Site www.online-begraafplaatsen.nl 

 Optie  Large Skyscraper (verticale balk 

rechts) 

 

160 x 600 pixels (b x h) 

Opstartkosten 

eenmalig 

€ 25,00 

Voorstel ontwerp 

advertentie 

Optioneel, € 50,00 

Weergaven: 

10.000 

100.000 

Speciaal Introductietarief 

€ 60,00 € 50,00 (= 5,00 CPM) 

€ 500,00 € 400,00 (= 4,00 CPM) 

Beperking tot 1 of 

meerdere 

gemeenten 

Optioneel, Gratis 

De advertentietarieven worden ieder kwartaal herzien. 

Controle 

U krijgt een advertentiecode waarmee u online de status van uw advertentie kunt bekijken. 
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Een voorbeeld hiervan ziet u op :http://www.online-

begraafplaatsen.nl/branche.asp?adcode=8CG4R3-88GSU3-4U9FB7&testadnr=18 

Gratis Extra Diensten 

1. Gedurende de looptijd van uw campagne nemen we een link naar uw website op in de lijst 

van sponsoren op pagina http://www.online-begraafplaatsen.nl/links.asp 

2. Gedurende de looptijd van uw campagne wordt uw advertentie incidenteel gratis 

weergegeven op de “dochter”-site (begraafplaatsen versus familieberichten) als er geen 

betalende adverteerders voor dat blok zijn. 

Bestellen: 

Als u gebruik wenst te maken van de advertentiemogelijkheden kunt u dit via e-mail aangeven op 

secretaris@online-verleden.nl 

De volgende informatie is nodig: 

1. Op welke website wilt u adverteren ( www.online-begraafplaatsen.nl of www.online-

familieberichten.nl ) 

2. Het aantal aan te kopen views 

3. Wat is de URL van uw website, bij een klik op de advertentie wordt er doorgelinkt naar dit 

adres. 

4. Levert u zelf een advertentie aan? Dan graag de informatie digitaal bijsluiten. 

5. Het e-mailadres voor de eindrapportage 

6. Het factuuradres. 
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