
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk-Dinther  

www.katholiek.nl  |  info@katholiek.nl  

TARIEVENKAART 2020 

Reserveer nu uw banner: 

info@katholiek.nl  

Over Katholiek.nl 
Katholiek.nl is een van de grootste onafhankelijke rooms-katholieke websites in de Benelux. Op de 

website publiceren we nieuws- en achtergrondartikelen over het geloof die bijdragen aan een 

katholieke lifestyle. Dit doen we door het publiceren van: 

• Actueel katholiek nieuws 
• Opinie en duiding bij ontwikkelingen in kerk en samenleving. 
• Achtergrondverhalen over geloof, maatschappij, cultuur en beleving. 

Waarom is het interessant te adverteren op Katholiek.nl? 
Katholiek.nl is actueel en heeft een trouwe schare vaste bezoekers. We hebben gemiddeld 10.000 
bezoekers per maand, 3100 volgens op Twitter en zijn hard op weg naar 1700 volgers op Facebook. 
Door het adverteren op Katholiek.nl ondersteunt u de ontwikkeling van de website. 

 Advertentie mogelijkheden 

U kunt op de volgende locaties adverteren op Katholiek.nl*: 

Locatie 1: Prominent 

• Leaderbord 728 x 90 pixels 

• Bovenaan, naast logo 

• Op iedere pagina zichtbaar 

• Per week: € 75,- 

• Vanaf 4 weken: 20% korting 

Locatie 2: Actueel 

• Leaderbord 728 x 90 pixels 

• Onderaan een nieuwsartikel 

• Zichtbaar op iedere nieuwspagina 

• Per week: € 50,- 

• Vanaf 4 weken: 20% korting 

 

 

Locatie 3: Footer 

• Rechthoek 300 x 250 pixels 

• Onderaan de website 

• Zichtbaar op iedere pagina 

• Per week: € 10,- 

• Vanaf 4 weken: 20% korting 

Locatie 4: Homepage 

• Rechthoek 300 x 250 pixels 

• Prominente positie 

• Zichtbaar op de openingspagina 

• Per week: € 50,- 

• Vanaf 4 weken: 20% korting 

Algemene informatie 
Katholiek.nl wordt beheerd door Berne Media - Uitgeverij Abdij van Berne BV.  

Voor wie? 

In principe kan iedereen banners plaatsen op Katholiek.nl: van katholieke stichting, commercieel 

bedrijf, non-profitorganisatie, goede-doelenvereniging, spiritueel centrum, parochie of individuele 

initiatieven mits het past bij de doelstellingen en de aard van de website. 

* Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 excl. 21% btw. De maximale bestandsgrootte is 150 Kb en 

het bestandsformaat is: (animated) GIF, JPG en PNG. Geen tussentijdse bannerwisselingen. 

 

• Geen geschikt design voorhanden, neem contact met ons op 

mailto:info@katholiek.nl?subject=Adverteren
mailto:info@katholiek.nl?subject=Adverteren

