
TARIEFKAART ADVERTEREN FLINK 2021
Bereik ambitieuze professionals in de verzekeringsbranche!

NIBE-SVV biedt verschillende advertentiemogelijkheden

1.  Adverteren online

FLINK is het enige digitale platform waar kennis en kunde over verzekeringstechniek 

centraal staan. Er wordt actief vakinformatie uitgewisseld tussen professionals in de 

verzekeringsbranche. De meeste assurantieclubs hebben voor hun leden een 

abonnement afgesloten voor dit platform. Studenten van hogescholen en universi-

teiten hebben gedurende hun financiële studie gratis toegang tot FLINK.

Opties en prijzen online

Opties Formaat Plaats Prijs

Leaderboard 
banner

728x90 pixels Bovenaan op 
homepage en op 
de themapagina’s

€ 15,- CPM*

CPM: kosten per 1.000 weergaven, op basis van websiterapportage.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Prijzen exclusief btw.

Specificaties banners

FLINK is gebaseerd op HTTPS. Daarmee moeten ook alle banners aan de HTT-

PS-eisen voldoen en SSL Compatible zijn. Voldoet een banner niet aan deze eisen, 

dan wordt de banner niet (goed) getoond. Banner aanleveren in jpeg-formaat.

2.  Adverteren in vakblad de Beursbengel
Vakblad de Beursbengel biedt actuele vakinformatie over verzekeringstechniek en 

verzekeringsproducten. De thema’s variëren van aansprakelijkheid, leven en pensi-

oen, brand, transport, zorg en inkomen, Wft, zorgplicht tot aanverwante thema’s als 

fiscale en sociale regelgeving. Het vakblad heeft grote autoriteit in de markt. De 

meeste assurantieclubs hebben voor hun leden een abonnement afgesloten op dit 

vakblad.

• Oplage: 5.000 exemplaren

• Bereik: 20.000 medewerkers in de verzekeringsbranche

• Vooral gelezen door beslissers in het bedrijf

• Frequentie: 10x per jaar (maandelijks, behalve februari en juli)

Advertentietarieven

Full colour 1x de Beursbengel 5x de Beursbengel 10x de Beursbengel

1/1-pagina € 500,- € 450,- per pagina € 400,- per pagina

Uitsluitend formaat 1/1-pagina 
(certified pdf, 300 dpi)

Staand 186x267 mm.

Prijzen exclusief btw. 

Algemene voorwaarden zijn van toepasing.

Aanleveringsdata materiaal voor de Beursbengel in 2021

Editie Deadline aanleveren Op de mat bij abonnee

Januari/februari
Nr. 901

di  19 januari 2021 vr  5 februari 2021

Maart 
Nr. 902

di  16 februari 2021 vr  5 maart 2021

April
Nr. 903

di  23 maart 2021 vr  9 april 2021

Mei
Nr. 904

di  20 april 2021 vr  7 mei 2021

Juni
Nr. 905

di  25 mei 2021 vr  11 juni 2021

Juli/Augustus
Nr. 906

di  29 juni 2021 vr  16 juli 2021

September
Nr. 907

di  17 augustus 2021 vr  3 september 2021

Oktober
Nr. 908

di  21 september 2021 vr  8 oktober 2021

November
Nr. 909

di  26 oktober 2021 vr  12 november 2021

December
Nr. 910

di  23 november 2021 vr  10 december 2021

3.  Contentpartnership

Wil je je profileren als kennispartner? Met een partnership heb je de mogelijkheid om 

je vakmanschap nadrukkelijk te presenteren aan je doelgroep. Door middel van een 

whitepaper, (aankondiging van) een webinar of een event, een blog of een artikel op 

FLINK en/of de Beursbengel, kun je relevante informatie bieden waarop je doel-

groep daadwerkelijk zit te wachten. Daarbij kun je ook gebruikmaken van de thema-

pagina’s op FLINK. De thema’s zijn: Vakbekwaamheid, Zorg en inkomen, Fintech, 

Schade, Bedrijfsvoering, Pensioen, Leven en Vermogen.

De mogelijkheid van leadgeneration is in ontwikkeling. Bureau van Vliet informeert je 

graag hierover. 

Let op: Het gaat bij een contentpartnership om inhoudelijke, niet-commerciële in-

houd. NIBE-SVV doet een vakinhoudelijke check op de content vóór plaatsing op 

FLINK en kan plaatsing weigeren.

Er zijn 2 pakketmogelijkheden bij een contentpartnerschap:

FLINK Large: € 2.000 (excl. btw)

Gedurende het jaar 10x plaatsing van content. Je hebt de keuze uit diverse soorten 

content. Verschillende combinaties zijn mogelijk. 

Keuze uit webinar, video, aankondiging event, whitepaper/e-book, artikel op FLINK, 

artikel in de Beursbengel, blog, vermelding met link naar webinar/event/artikel op 

maandelijkse notificatiemail naar de abonnees.

FLINK Medium: € 1.500 (excl. btw)

Gedurende het jaar 5x plaatsing van content. Je hebt de keuze uit diverse soorten 

content. Verschillende combinaties zijn mogelijk.

Keuze uit webinar, video, aankondiging event, whitepaper/e-book, artikel op FLINK, 

artikel in de Beursbengel, blog, vermelding met link naar webinar/event/artikel op 

maandelijkse notificatiemail naar de abonnees.

Het contentpartnerschap is ook uit te breiden met een banner op de homepage. 

Dat is extra voordelig, want we bieden dan € 2,50 korting per CPM, dus € 12,50 in 

plaats van € 15 per CPM.  Je spreekt hierbij van te voren de limiet af van het aantal 

weergaven. Wil je daarnaast ook een advertentie (alleen 1/1-pagina) in het vakblad 

de Beursbengel, dan geldt een korting van 10% op de reguliere crossmediale prijs 

à € 450.

4.  Crossmediaal adverteren: online en in de Beursbengel
Crossmediaal adverteren omvat het adverteren online op FLINK en in het vakblad de 

Beursbengel. FLINK en het vakblad de Beursbengel bieden samen het meest 

 complete beeld van de nieuwste verzekeringstechnische ontwikkelingen. Ook qua 

doelgroep heb je het meest complete bereik: zowel jonge en onervaren professionals 

als de oude rotten in het vak.

Crossmediale 
opties

Formaat Frequentie 
plaatsing

Prijs

Leaderboard 
banner + 
advertentie in 
vakblad

Leaderboard: 
728x90 pixels
Advertentie: 
1/1-pagina 
186x267 mm

Advertentie 1x*

€ 12,50 CPM 
+
€ 450 per 
advertentie 

*Bij meerdere plaatsingen advertentie in vakblad: 10% korting per advertentie

• CPM: kosten per 1.000 weergaven, gebaseerd op websiterapportage.
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
• Prijzen exclusief btw.
•  Advertenties voor magazine bij voorkeur aflopend aanleveren.  

Alleen 1/1-pagina mogelijk.

Geïnteresseerd in onze advertentiemogelijkheden?
Bel of mail Kyra Veenhuijsen van Bureau van Vliet via 023 – 571 47 45 of
k.veenhuijsen@bureauvanvliet.com

Een initiatief van NIBE-SVV


