
Tariefkaart Kinderboeken.nl

Kinderboeken.nl draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen door hen mooie verhalen te laten beleven.  
Wij helpen consumenten om op Kinderboeken.nl voor elk kind het perfecte boek te vinden. Door een 
inhoudelijk goede match tussen het boek en het kind, dragen we bij aan het vergroten van het leesplezier 
en de ontwikkeling van het kind. Kernwaarden hierbij zijn authenticiteit, deskundigheid en plezier.   

Doelgroep: (groot)ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 15 jaar

Bereikcijfers

Kinderboeken.nl 90.000 bezoekers per maand

Facebook 23.000 bereik 43.000 personen per week      

Instagram 3.500 bereik 13.000 personen per week

YouTube 520 abonnees

Consumentennieuwsbrief 10.500 ontvangers

Onderwijsnieuwsbrief 5.250 ontvangers  

Mogelijkheden op site kinderboeken.nl

Productpagina 1.500 pageviews 250,-

Auteurspagina 1.500 pageviews 250,-

Inspiratie-artikel 1.700 pageviews 650,-

Toevoegen aan themapagina 1.700 pageviews 250,-

Toevoegen aan leeftijdspagina 4.000 pageviews 800,-

Karakterpagina    800 pageviews 1.000,-

Mogelijkheden op socials kinderboeken.nl

Post op Facebook 23.000 volgers bereik 43.000 personen per week  550,-

Post op Instagram 3.500 volgers bereik 13.000 personen per week    225,-

Post op YouTube 520 abonnees 150,-
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Mogelijkheden in nieuwsbrieven

Advertorial in consumentennieuwsbrief  10.500 ontvangers 550,-

Advertorial in onderwijsnieuwsbrief 5.250 ontvangers 325,-

Pakket Goud Pakket Zilver Pakket Brons

Tarief 2.350,- Tarief 1.550,- Tarief 950,- 

Productpagina Productpagina Productpagina

Auteurspagina Auteurspagina Auteurspagina

Inspiratie-artikel Inspiratie-artikel Post op facebook

Karakterpagina Post op facebook Post op Instagram 

Post op facebook Post op Instagram 

Post op Instagram 

Inzet van kinderpanel – 1.000 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar
Wil je iets testen of vragen aan de doelgroep? 
Via het kinderpanel van kinderboeken.nl krijg je antwoord op al je vragen rondom boeken en lezen. 

Dedicated mail aan panel 1250,-

Onderdeel in mail met max 5 vragen 450,-

Poster in mailing naar 7.500 scholen          2.500,-
Impact direct bij je doelgroep? 
Dat kan met een poster in de klas. Kinderboeken.nl stuurt een mailing naar 7.500 basisscholen met  
diverse posters voor alle klassen. 

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:
WPG Kindermedia
Ilse van der Zee
ilse.vanderzee@wpgmedia.nl · 06 47422755
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