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Ruim 13 miljoen mensen raadplegen    DagjeWeg.NL 
jaarlijks om ideeën op te doen voor hun dagje 
uit. Dat maakt DagjeWeg.NL de grootste en best 
bezochte website voor vrijetijdsinspiratie van 
Nederland. 

Vijftien jaar geleden was Museum Wierdenland 
één van de eerste uitstapjes die aan DagjeWeg.NL 
werd toegevoegd. Inmiddels heeft DagjeWeg.NL 
meer dan 10.000 ideeën voor een dagje of avondje 
uit. Vier redacteuren en verschillende freelancers 
zorgen elke dag voor nieuwe tips om Nederlanders, 
maar ook mensen over de grens, een heerlijke dag 
weg te bezorgen. 

DagjeWeg.NL. Brengt mensen op ideeën.

Over DagjeWeg.NL

Het is vakantie en Mirjam 
wil er even tussenuit met 
de kids. Ze wil graag eens 
een uitje waar ze nog nooit 
is geweest. 

Kees zit met vrienden op 
de camping in Zeeland 
en zoekt iets actiefs in de 
buurt. 

De Achterhoekse 
ouderenvereniging wil zijn 
jaarlijkse dagje weg plannen 
en zoekt een cultureel uitje 
in de Randstad. 




6.000+


30.000+
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De betrouwbaarheid en redactionele uitstraling van DagjeWeg.NL weegt voor adverteerders mee in 
hun keuze om op DagjeWeg.NL campagnes te voeren. Omdat DagjeWeg.NL allereerst een redactionele 
doelstelling heeft, zoekt DagjeWeg.NL voor haar adverteerders altijd naar integraties met de inhoud, 
zodat bezoekers zo min mogelijk hinder ondervinden van campagnes en op een natuurlijke manier in 
aanraking komen met je boodschap of actie. Dankzij de honderden campagnes die DagjeWeg.NL jaarlijks 
draait, kan DagjeWeg.NL adverteerders helpen aan inzichten om een nog succesvollere campagne 
te draaien.

“De Tilburgse Kermis werkt al enkele jaren samen met DagjeWeg.NL. Wij 
stellen het advies op prijs voor een effectieve campagne en een duidelijk 
overzicht van het resultaat achteraf.”

Yvonne Schoonis, communicatie Tilburgse Kermis
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35.000+ mensen zoeken elke 
dag naar hún invulling voor een 
leuk uitstapje. Kun je het je nog 
permitteren om niet in beeld te 
zijn? Op DagjeWeg.NL bereik je de 
doelgroep die geld te besteden 
heeft voor een uitje. 

Wat is het doel van de campagne? 
Meer bezoekers trekken naar 
je website, bekendheid rond je 
attractie, merk of product creëren, 
of een combinatie?

Ontdek de mogelijkheden voor 
een campagne op DagjeWeg.NL. 

UITcampagneNative
advertising

BanneringBranded 
content

Nieuwsbrief
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UITcampagne
De UITdatabase met 7.000 ideeën en verhalen is het hart van 
DagjeWeg.NL. Hier begon het 15 jaar geleden allemaal mee. Inmiddels 
raadplegen ruim 35.000 mensen dagelijks de database voor een leuk 
dagje weg. DagjeWeg.NL heeft de best bezochte en meest complete 
UITdatabase van Nederland. 

Met de UITcampagne helpt DagjeWeg.NL je om mensen die een dagje 
uit of een paar daagjes uit willen op het juiste moment te bereiken. 
De redactie maakt een aantrekkelijke presentatie over je uitje en geeft 
die een opvallende positie in de zoekresultaten. De UITcampagne is 
de basis voor je campagne op DagjeWeg.NL.
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„Medio 2014 hebben we samen met DagjeWeg.NL de 
campagne ‘Word onderzoeker in het Philips Museum’ 
opgezet ter promotie van het innovatieve iPad spel over 100 
jaar Philips uitvindingen, Mission Eureka. Het mooiste bewijs 
van onze succesvolle samenwerking is het aantal bezoekers 
dat iedere keer het Philips museum binnenloopt met de 
openingszin: ‘We willen ook onderzoeker worden in het 
Philips museum!’“ 
   
Mark Grispen, manager communications Philips Museum

UITcampagne
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Vindbaarheid

BeterUIT BesteUIT GoudUIT

Vindbaarheid mobiel

Max. 200 woorden

Seizoen Seizoen Seizoen

€399,-

€50,- €75,- €100,-

(of €39,- p.m.)

(max. 12 maanden) (max. 12 maanden) (max. 12 maanden)

(of €75,- p.m.) (of €120,- p.m.)
€825,- €1.375,-

Max. 275 woorden Max. 275 woordenProfessionele tekst

Wallpaper

Controle paneel

Investering

Redactiekosten

Periode

 

  



























Overzicht UITcampagnes
meest gekozen
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Native advertising
Veel online reclame wordt als storend ervaren; er zijn niet 
voor niets adblockers uitgevonden. Native advertising 
is een trend waarbij de advertentie op een natuurlijke 
wijze wordt ingepast binnen de gebruikerservaring op je 
website. 

DagjeWeg.NL past native advertising al sinds 2008 
met succes toe. We kiezen voor eigen bannerposities 
geïntegreerd met onze redactionele content, wat voor een 
veel hoger rendement zorgt dan standaard advertenties. 
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XXL Channel Campagne
XXL Banner in carrousel op de hoofdpositie van relevante Channels voor specifieke doelgroepen, 
activiteiten, plaatsen en regio’s of thema’s.

Het aantal impressies 
is afhankelijk van de 
precieze positionering.



UITgelicht Campagne
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De UITgelicht Campagne is een opvallende, redactionele positie op de Homepage of op één van de 
relevante Channels.
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De Native Billboard Campagne is een populaire en explosieve publiekstrekker waarmee je bijna elke 
bezoeker tijdens zijn bezoek aan DagjeWeg.NL één of meerdere keren confronteert met je boodschap. Je 
bezet de XXL Banner op de Homepage en krijgt opvallende steunbanners over de hele website. De Native 
Billboard Campagne biedt een sterke combinatie van explosieve branding en direct resultaat. Je kunt de 
campagne gedeeld of exclusief inzetten.

Native Billboard Campagne

Aantal impressies

Gemiddeld 
400.000 – 500.000 
bannervertoningen 
per week.
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“Deze zomer hebben wij voor 
het eerst gekozen voor een 
Native Billboard Campagne bij 
DagjeWeg.NL. Achteraf is gebleken 
dat dit zeer goede resultaten 
heeft opgeleverd. Onze banner op 
de homepage van DagjeWeg.NL 
heeft ons ruim 6.000 kliks van 
unieke bezoekers in één week 
opgeleverd. En belangrijker nog is 
dat uit de statistieken is gebleken 
dat dit ook zeer relevante kliks 
zijn geweest. Gemiddeld bleven 
de bezoekers bijna twee minuten 
op onze website en bekeken zij 
zes verschillende pagina’s. Het 
was een week met mooi weer en 
veel bezoekers in ons park, mede 
dankzij de Billboard Campagne 
van DagjeWeg.NL.”

Walter Kleinhout, operationeel 
manager & marketing 
Linnaeushof
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Bannering
Vergroot je zichtbaarheid en bereik met een 
banner op DagjeWeg.NL. De relevantie is 100%: 
je bereikt alleen maar mensen die een uitje 
zoeken.
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Large Rectangle

Billboard Banner
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Half page ad

Leaderboard

Het aantal impressies is 
afhankelijk van de precieze 
positionering.
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Branded content
Hoe zorg ik er voor dat consumenten een zo goed mogelijk 
beeld krijgen van mijn activiteit, tentoonstelling, evenement of 
vakantieprogramma? Met branded content dompel je bezoekers 
van DagjeWeg.NL onder in jouw verhaal. Voordat een bezoeker naar 
je website doorklikt, krijgt hij veel informatie mee en kent hij alle ins 
& outs van het programma. Zo krijg je waardevolle bezoekers op je 
website, die minder snel afhaken.



Storytelling
Neem bezoekers mee op reis door de wereld achter die bijzondere tentoonstelling of vertel in detail alle 
hoogtepunten van je vakantieprogramma. Op basis van aangeleverde input schrijft onze redactie een 
enthousiast verhaal van maximaal 750 woorden. Het artikel gaat mee in de communicatie via Homepage, 
Channel Wattedoen, nieuwsbrief en sociale media. Het verhaal blijft altijd online vindbaar 
op DagjeWeg.NL.
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Specificaties

• Max. 600 woorden;
• Max. 8 beelden;
• Wallpaper;
• Evt. YouTube-

filmpje;
• Eindredactie door 

DagjeWeg.NL.



Nieuwsartikel
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Een nieuwe attractie geopend, een verbouwing afgerond of een geboorte in de dierentuin? Publiceer je 
nieuwsfeit op DagjeWeg.NL. De redactie schrijft op basis van aangeleverde input een leuk nieuwtje. Het 
bericht gaat mee in de redactionele stream met communicatie via Homepage, Channel Wattedoen en 
sociale media. Het verhaal blijft altijd online vindbaar via ons archief.

Specificaties

• Max. 300 woorden;
• Max. 4 beelden;
• Wallpaper;
• Eindredactie door 

DagjeWeg.NL.



Tekst- en videoreportage
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De redactie van DagjeWeg.NL weet als geen ander te beschrijven wat een uitje bijzonder maakt en helpt 
oriënterende bezoekers op weg naar een leuke bestemming. Nodig de redactie uit op locatie, zodat ze 
zelf ervaart wat een gaaf uitje, geweldige tentoonstelling of bijzonder programma je hebt. Samen met de 
redactie bepaal je de invalshoek en het thema van de reportage. 

Specificaties video

• 2 redacteuren op 
locatie;

• Max. 4 uur filmen;
• Video te gebruiken 

voor eigen 
doeleinden.

Publicatie

• Homepage;
• Channel Wattedoen;
• Social Media;
• YouTube.



Branded Channel
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Een optimale integratie van eigen merk en beleving in de omgeving van DagjeWeg.NL bereik je met een 
Branded Channel. Een voorbeeld is het Branded Channel www.dagjeweg.nl/groene-hart. Het Groene Hart 
profileert zich als uitstekende bestemming voor een uitstapje. Het Branded Channel integreert geheel in 
de look-and-feel en werking van DagjeWeg.NL en profiteert zo optimaal van de redactionele omgeving. 
Het Branded Channel is uitermate geschikt voor een ‘inside’ branding campagne.
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Nieuwsbrief
DagjeWeg.NL heeft een actieve groep fans die wekelijks op de hoogte 
blijft van leuke uittips via de nieuwsbrief. Het gaat om 35.000 tot 
40.000 fans die je inhoudelijk kunt bereiken met je boodschap.
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De nieuwsbrief heeft 
ongeveer 40.000 
abonnees en kent 
verschillende edities.
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Dedicated Nieuwsbrief 
Een Dedicated Nieuwsbrief staat helemaal in het teken van je bedrijf of merk. Met een nieuwsbrief in 
eigen stijl bereik je de fans van DagjeWeg.NL optimaal met de gewenste boodschap.

De nieuwsbrief heeft 
ongeveer 40.000 
abonnees en kent 
verschillende edities.



DagjeWeg.NL Mediakit - 2016 25

Wie adverteren op DagjeWeg.NL?
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ee-Xparc
"Het ee-Xparc maakt sinds januari 2015 gebruik van de diensten van DagjeWeg.NL en we 
zien onze bezoekersaantallen omhoog schieten, super gaaf. Nu kunnen nog meer mensen 
genieten van de leuke activiteiten die we bieden.”

De Bazaar Beverwijk
"Het is erg prettig om met DagjeWeg.NL te werken. Ze houden je goed op de hoogte van 
je acties en indien je dit wenselijk vindt kan je het tussentijds ook nog aanpassen. Onze 
Hemelvaart-actie was daardoor een groot succes!"

Escher in het Paleis
"Het eerste contact verliep stroef vanaf mijn kant. Dit vanwege de vele telefoontjes van 
partijen als Groupon etc. De uiterst leuke en nette manier van uitleggen maakte me echter 
nieuwsgierig. Nu een jaar verder ben ik erg blij met de samenwerking. Niet alleen is die 
proactief en uiterst aangenaam, maar staat DagjeWeg.NL in de top 5 van acties die de 
meeste bezoekers oplevert."

Lees alle referenties op http://www.dagjeweg.nl/adverteren#reacties

Dit zeggen adverteerders over DagjeWeg.NL
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Tarieven

UITcampagne
BeterUIT €399,- + €50 redactiekosten

€825,- + €75 redactiekosten

€1375,- + €100 redactiekosten

BesteUIT

GoudUIT

Native 
advertising

€1.500,- tot €2.000,- per week 

€7.500,- tot €10.000,- per week 

Prijs in overleg

Prijs in overleg

Native Billboard Campagne Carrousel

Native Billboard Campagne Exclusief

XXL Channel Campagne

UITgelicht Campagne

Bannering

€14,- CPM

€14,- CPM

€10,- CPM

€10,- CPM

Half page ad

Billboard 

Leaderboard 

Large Rectangle 

Branded 
content

Prijs in overleg

€800,- 

€300,- 

€1.750,- 

Storytelling 

Nieuwsartikel 

Tekst- en videoreportage

Branded Channel 

Nieuwsbrief

€2.500,- per editie

€1.250,- per editie

€750,- per editie

€400,- per editie

€5.000,- per editie

Advertorial XXL

Advertorial XL (boven)

Advertorial XL (onder)

Nieuwsbrieftip

Dedicated Nieuwsbrief
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Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden. Overige fouten voorbehouden. Er wordt 
gefactureerd zodra een (eerste) levering van diensten, of, indien van toepassing, vrijgave van pagina's door de redactie van DagjeWeg.NL 
heeft plaatsgevonden. De betalingstermijn wordt gesteld op 14 dagen na factuurdatum. De door de redactie van DagjeWeg.NL gemaakte 
pagina's worden automatisch vrijgegeven, wijzigingen kunnen gedurende de gehele abonnementsperiode worden doorgegeven.

DagjeWeg.NL gaat ervan uit dat aangeleverd advertentiemateriaal vrij is van auteursrecht, dat het auteursrecht bij opdrachtgever berust, of 
dat opdrachtgever een licentie heeft voor het gebruik van het advertentiemateriaal. Opdrachtgever stelt zich garant voor eventuele kosten 
die DagjeWeg.NL maakt als gevolg van een geconstateerde inbreuk op het auteursrecht.

Bij annuleringen van campagnes in de periode vanaf 30 dagen voor aanvang wordt 50% van de opdracht in rekening gebracht, bij 
annuleringen vanaf 14 dagen voor aanvang 75%, en bij annuleringen vanaf 7 dagen voor aanvang wordt 100% van de opdracht in rekening 
gebracht. Uitzondering op deze annuleringsvoorwaarden zijn campagnes die zijn verkocht binnen 21 dagen voor aanvangsdatum van de 
campagne. Bovendien kunnen offertes waarin meerdere periodes worden vastgelegd, niet gedeeltelijk worden geannuleerd.

Aan schattingen en overige cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorwaarden

Breng mensen op ideeën, start een campagne op DagjeWeg.NL! 
We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.
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Marc van der Graaf
sales@dagjeweg.nl
+31 318 640 175
06 29 82 54 57

Ida Gorissen
sales@dagjeweg.nl
+31 318 640 175

Johannes Baas
sales@dagjeweg.nl
+31 318 640 175

DagjeWeg.NL Plate websites
www.startmetplate.nl

Leonie Aykurt-Brand
sales@dagjeweg.nl
+31 318 640 175

Kom langs op onze prachtige locatie, de Edesche Concertzaal, 
Amsterdamseweg 9, 6711 BE in Ede

Uw accountmanager
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Uw redactie

Coby Boschma
redactie@dagjeweg.nl
+31 318 300 010

Tineke Goedhart
redactie@dagjeweg.nl
+31 318 300 010

Linda Morren
redactie@dagjeweg.nl
+31 318 300 010

Mechteld Hopman
redactie@dagjeweg.nl
+31 318 300 010

Grytsje Anna Pietersma
redactie@dagjeweg.nl
+31 318 300 010


