
 Partner, ook voor de inhoud 
 

Wilt u meer informatie of specifieke wensen bespreken? Neem contact op met: 
 
Janneke Reijseger via telefoonnummer 035 693 6776 of mail info@advertentiewinkel.nl 
 
 

De Veiligheidskundige bestaat mede dankzij jullie, onze partners. Naast de inmiddels ingeburgerde 
onderdelen van het partnerschap, proberen wij ook steeds door te ontwikkelen en nieuwe 
mogelijkheden voor jullie te creëren. En … we hebben iets nieuws! 
 

VK-widget 
Velen van jullie hebben op jullie eigen site een plek voor actualiteit en nieuws, niet alleen van/over 
jullie zelf, maar ook met algemeen nieuws over veiligheidskundige onderwerpen. Dat kost inspanning 
en tijd. Wij hebben vanuit De Veiligheidskundige een toepassing gemaakt waarmee die tijd anders 
besteed kan worden. Door integratie van de VK-widget wordt het nieuws integraal op jullie eigen site 
getoond (bij ‘lees meer’ verschijnt een pop-up venster waar het hele bericht te lezen is). De site-
bezoekers blijven dus behouden, het nieuws blijft behouden, maar dit kost geen inspanning of tijd 
meer. 
 
 
 

VK-magazine portal 
Het is natuurlijk mogelijk om een bulkabonnement op het VK-magazine af te sluiten voor cursisten of 
andere relaties. In het geval van een digitaal magazine is het echter simpeler om dit online te doen. 
Daarom hebben we een eigen VK-magazine portal gerealiseerd die exclusief voor onze partners 
beschikbaar is En om dit ook voor alle budgetten mogelijk te maken werken we met een staffeltarief.  

Wat houdt dat in? 
Publicatie van alle artikelen uit het VK-magazine op een eigen dedicated portal met exclusieve 
toegankelijk voor relaties (cursisten, leden, klanten, etc). Dat betekent toegang tot de ruim 175 
artikelen die d.d. 1 oktober 2021 beschikbaar zijn. Dat aantal groeit uiteraard gestaag verder door 
publicatie van nieuwe artikelen door de DVK-redactie. 

Hoe ziet dat eruit? 
De VK-magazine portal kan aan de eigen wensen aangepast worden, variërend van een blokje met 
logo en toelichting waarom jouw organisatie deze kennis aan haar relaties aanbiedt tot een complete 
eigen look & feel. 

Exclusiviteit 
Deze toepassing wordt alleen aan partners van De Veiligheidskundige aangeboden binnen het 
partnerpakket. Daarnaast is het voor diezelfde partners natuurlijk van belang dat het exclusief voor 
hun relaties toegankelijk is. De portal heeft daarom een strikt ‘deurbeleid’ dat slechts na inlog 
toegang biedt. Deze inlog wordt in overleg met de partner op maat gemaakt. 
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Partnerpakketten vanaf             € 1.000,- 
pakket toegang tot tarief 
M agenda of vacatures € 1.000,- 
L agenda en vacatures € 1.500,- 
XL agenda en vacatures 

plus 
• 4x banner/advertorial in de nieuwsbrief  
• onbeperkt banners plaatsen op de 

homepage of naast de agenda 
• onbeperkte plaatsing van whitepapers*  

* (in overleg met de redactie) 

€ 2.250,- 

extra nieuwe optie banner op NVVK-portal VK-magazine € 1.000,- 

 
VK-widget integratie van een herkenbaar blokje DVK-nieuws 

zoals hiernaast beschreven 
€ 1.000,- 

VK-magazine portal 
 
staffel tarieven 

opstartkosten (invoegen logo/toelichting, 
exclusieve toegang inbouwen, code aanleveren) 

€ 500,- 

> 50 personen toegang 
>100 personen toegang 
>250 personen toegang 
onbeperkt toegang 

€ 750,- 
€ 1.250,- 
€ 1.500,- 
€ 2.000,- 

het bouwen van een compleet eigen look & feel 
van de VK-magazine portal 

P.M. 

Alle hierboven vermeldde tarieven gelden per jaar en zijn exclusief 21% BTW. 
 

Losse plaatsingen 
Losse plaatsing banner website per maand € 100,- 
Losse plaatsing banner in de nieuwsbrief € 150,- 
Losse plaatsing advertorial in de nieuwsbrief €  200,- 
Losse plaatsing vacature per maand € 150,- 
onbeperkte plaatsing banners op de website per jaar € 500,- 
plaatsing 2x banner en 2x advertorial in de nieuwsbrief per jaar € 500,- 

Extra’s  
Behoefte aan something completely different? Korting op producten uit de VK-winkel, een eigen 
tijdschrift of nog iets geheel anders? Neem contact met ons op. 
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