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Wilt u ondernemende kunstliefhebbers effectief 

bereiken? Kies voor KunstKrant.nl! 

 

KunstKrant.nl is dé online krant voor liefhebbers van beeldende kunst 
KunstKrant.nl brengt dagelijks het laatste nieuws als het gaat om exposities en staat vol met artikelen 

en interviews over beeldende kunst. In de agenda is een overzicht van de exposities per provincie 

opgenomen. 

 

Doelgroep 

KunstKrant.nl richt zich op liefhebbers van beeldende kunst en is zeker ook interessant voor 

galeriehouders en musea. Bij KunstKrant.nl geloven we in de kracht van het digitale tijdperk. Met onze 

website, Facebook en Twitter willen we zoveel mogelijk mensen het laatste nieuws over beeldende 

kunst brengen.  

 

Advies 
KunstKrant.nl hanteert standaard modellen en vaste prijzen voor het adverteren. Adverteren op maat 

is uiteraard ook mogelijk. Voor uitgebreide marketing en advertentiemogelijkheden kunt u telefonisch 

of via de e-mail contact opnemen. Wij leveren u graag een gepaste offerte! 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden tot adverteren op KunstKrant.nl 

 

 

Advertentietarieven per 1 september 2016  
Alle tarieven zijn in euro’s, excl. BTW 

 
Adverteren op de website 
KunstKrant.nl brengt dagelijks het laatste nieuws over beeldende kunst en kunstenaars, musea, 

galeries, beurzen, veilingen en exposities. KunstKrant.nl biedt de mogelijkheid tot adverteren in de 

banner van de website. De banner is onder andere te zien op de homepage en op de agenda pagina. 

Een advertentie in de banner wordt na enkele seconden afgewisseld met andere advertenties. De 

carrousel dient er dan ook voor om meerdere advertenties een prominente plaats te bieden. Een 

advertentie in de zijkant is uitsluitend te zien op de homepage.  

 

Bereik per maand  

Pageviews              90.000 

Bezoeken   21.720   

Unieke bezoekers         16.000 
 

 

 

 



 

 

 
 

Adverteren op de nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van KunstKrant.nl wordt iedere twee weken op woensdagmiddag om 12 uur verstuurd. 

De nieuwsbrief heeft 3750 abonnees en dit aantal groeit snel. Een overzicht van voorgaande edities is 

te vinden op KunstKrant.nl onder het kopje ‘Nieuws’ > ‘KunstKrant.nl Nieuwsbrief’. 

Positie Formaat (pixels) Per nieuwsbrief 

Headline 486 x 60 €75 

Staand 120 x 600 €75 

Vierkant 200 x 200 €50 

 
Reserveren: tot uiterlijk 4 dagen voor verschijnen nieuwsbrief. Aanleveren materiaal: tot 
uiterlijk 2 dagen voor verschijnen nieuwsbrief. 
 
 
Presenteer jezelf als kunstenaar of galeriehouder  
KunstKrant.nl biedt de mogelijkheid voor kunstenaars of galeriehouders om zichzelf te presenteren op 
de website, onder het tabblad ‘Kunstenaars’. U kunt hier bijvoorbeeld uzelf of uw werk presenteren en 
de pagina koppelen aan uw eigen website. Wij bieden hierbij de mogelijkheid om uw eigen pagina bij 
te houden en te bewerken. U krijgt dan van ons toegang tot uw eigen pagina d.m.v. een wachtwoord. 
Bij deze optie staat u minimaal een jaar op de website. De kosten zijn €9,95 per maand. Facturering 
geschiedt jaarlijks. 
 
 

Technische voorwaarden  
U kunt de advertentie aanleveren in JPEG formaat. Wij kunnen desgewenst de advertentie voor u 
opmaken als u ons een JPEG afbeelding en een tekst in Word stuurt. Daarnaast kunt u de link naar 
uw website meesturen, dan zorgen wij ervoor dat de advertentie wordt gekoppeld aan uw website. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Positie Formaat 
(pixels) 

Maand Maandelijks 
verlengen 

Plaatsing voor 
half jaar 

Plaatsing voor 
heel jaar 

Banner 472 x 318 €150 €100 €750 €1250 

Zijkant 180 x 250 €100 €80 €450 €750 

Verschijningsdata 

nieuwsbrief:  

September: 14 en 28 

Oktober: 12 en 26  

November: 9 en 23  

December: 7 en 21  

Januari: 4 en 18 

Februari: 1 en 15  

Maart: 1, 15 en 29  

April: 12 en 26 

Mei: 10 en 24  

December: 14 en 28 



 

Plaatsingsopties voor advertenties 
 

 
  


