
 

Succesvol, eenvoudig en efficiënt online 

adverteren doe je op kw.be,  

dé referentie voor regionaal nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

KW Online 
Kw.be + newsletters 
(wekelijkse cijfers) 
 
 230.000 unieke bezoekers 
 550.000 paginabezoeken 
 142.000 nieuwsbrieven per dag 7/7 
 

 

 

7 commerciële posities op kw.be : 5 commerciële posities op alle newsletters : 

1. Take Over 1. e-leaderboard  

2. Big leaderboard 2. e-medium-rectangle 

3. Floorad 3. e-half-medium-rectangle positie 1 

4. Half Page 4. e-half-medium-rectangle positie 2 

5. Medium Rectangle 5. e-half-leaderboard 

6. Half Medium Rectangle 

7. Interscroller  

    

Aanbod : share of voice (sov)  

Sov = een procentueel aandeel (25% - 50% - 75% - 100%) van het 

totaal aantal beschikbare impressies op kw.be 



 

Take Over 

 
Bij het openen van de website komt uw advertentie héél prominent en exclusief op het webframe, bovenaan 

en in de balken links en rechts. Bij het klikken op de advertentie komen we op url naar keuze. Bij het 

doorklikken op de artikels blijft de Take Over rondom rond zichtbaar. (ROS)  Een uiterst opvallende manier 

van adverteren dus ! 

Formaten : 

Desktop : Mobile :  

Take Over 1600pix B x 1200 pix H rect_above (MR) 300 pix B x 250 pix H 

 banner_above 320 pix B x 100 pix H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de geboekte week 

 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  Take over 

 

SOV (*) TARIEF per week 

100% 3.120,00 € 

75% 2.574,00 € 

50% 1.887,60 € 

25% 1.038,18 € 

https://www.roularta.be/sites/default/files/public/roularta/TechnischeFiches/nl/ONLINE_DB_JANUARI_2021_N_TakeOverKW.pdf


Big Leaderboard 

 
Bij het openen van de website komt uw advertentie bovenaan in beeld. Bij het klikken op de advertentie 

komen we op url naar keuze. Bij het doorklikken op de artikels blijft de Big Leaderboard zichtbaar. (ROS)  

Een uiterst opvallende manier van adverteren dus ! 

Formaten : 

Desktop : Mobile :  

Big Leaderboard 960 pix B x 150 pix H banner_above 320 pix B x 100 pix H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de geboekte week 

 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  Big Leaderboard 

  

SOV (*) TARIEF per week 

100%          2.184,00 €  

75%          1.801,80 €  

50%          1.321,32 €  

25%              726,73 €  

https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet


Floor Ad (sticky) 

 
Bij het openen van de website komt uw advertentie onderaan in beeld. Bij het klikken op de advertentie 

komen we op url naar keuze. Bij het doorklikken op de artikels blijft de floor ad zichtbaar. (ROS)  Een uiterst 

opvallende manier van adverteren dus ! Sticky betekent : ad blijft steeds zichtbaar als via het kruisje niet 

wordt weggeklikt 

Formaten : 

Desktop : Mobile :  

Floor Ad (sticky) 970 pix B x 90 pix H Floor Ad (sticky) 320 pix B x 50 pix H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de geboekte week 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  Floor Ad KW 

SOV (*) TARIEF per week 

100%          2.184,00 €  

75%          1.801,80 €  

50%          1.321,32 €  

25%              726,73 €  

https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet


Half Page 

 
Bij het openen van de website komt uw advertentie in de rechterbalk bovenaan in beeld. Bij het klikken op 

de advertentie komen we op url naar keuze. Bij het doorklikken op de artikels blijft de half page zichtbaar. 

(ROS)  Een uiterst opvallende manier van adverteren dus !  

Formaten : 

Desktop : Mobile :  

Half Page 300 pix B x 600 pix H rect_below 300 pix B x 250 pix H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de geboekte week 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  half page 

  

SOV (*) TARIEF per week 

100%          2.028,00 €  

75%          1.673,10 €  

50%          1.226,94 €  

25%              674,82 €  

https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet


Medium Rectangle 

 
Bij het openen van de website komt uw advertentie in de rechterbalk bovenaan in beeld. Bij het klikken op 

de advertentie komen we op url naar keuze. Bij het doorklikken op de artikels blijft de medium rectangle 

zichtbaar. (ROS)  Een uiterst opvallende manier van adverteren dus !  

Formaten : 

Desktop : Mobile :  

Medium rectangle 300 pix B x 250 pix H rect_below 300 pix B x 250 pix H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de geboekte week 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  medium rectangle 

  

SOV (*) TARIEF per week 

100%          1.872,00 €  

75%          1.544,40 €  

50%          1.132,56 €  

25%              622,91 €  

https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet


Half Medium Rectangle 

 
Bij het openen van de website komt uw advertentie in de rechterbalk in beeld. Bij het klikken op de 

advertentie komen we op url naar keuze. Bij het doorklikken op de artikels blijft de half medium rectangle 

zichtbaar. (ROS)   

Formaten : 

Desktop : Mobile :  

Half Medium Rectangle 300 pix B x 125 pix H halfrect_above 300 pix B x 125 pix H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de geboekte week 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  half medium rectangle 

  

SOV (*) TARIEF per week 

100%          1.560,00 €  

75%          1.287,00 €  

50%              943,80 €  

25%              519.09 €  

https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet


Interscroller

 
Met de Interscroller adverteer je opvallend en 

sympathiek, op iedere artikelpagina van kw.be 

Bij het scrollen, verschijnt de advertentie soepel en 

rustig in beeld.  Visueel lijkt het alsof de advertentie 

aan de achterkant door de content naar 

binnenschuift. Vloeiend en appealing De advertentie 

blokkeert geen content en de bezoeker scrolt 

makkelijk verder zonder echt gestoord te worden. 

De surfer ziet duidelijk waar de content verder gaat 

en heeft grip op wat er gebeurt.  

Dit alles draagt bij aan een prettige mobiele ervaring 

en dat is ook voor de adverteerder het grote 

pluspunt. 

Bij het klikken op de advertentie komen we op url 

naar keuze. 

 

Formaten :  

- desktop 620 pix B x 800 pix H 

- mobile 300 pix B x 600 pix H 

 

Periode :  

- Minimum één week 

- 7 opeenvolgende dagen van maandag t/m zondag 

- te reserveren ifv beschikbaarheid! 

 

Tarieven :  (excl btw)  

 

 

 

 

(*) SOV = share of voice, wat betekent een procentueel aandeel  

van het totaal aantal beschikbare impressies op kw.be in de 

geboekte week 

 

 

 

 

Tecspecs : www.roularta.be Technische Info  Internet  Interscroller 

  

SOV (*) TARIEF per week 

100% 936,00 € 

75% 772,20 € 

50% 566,28 € 

25% 311,45 € 

http://www.roularta.be/
https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet
https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet


 

newsletters 

 
Er zijn 5 commerciële posities op onze newsletters.   

Deze newsletters worden 7 op 7 uitgestuurd,  

142.251 per dag.    

Bij het doorklikken op de advertentie  

komen we op uw url naar keuze. 

 

Periode boeking :  min. één week  

(7 opeenvolgende dagen van ma t/m zon). 

 

Tarief :  per week (excl btw) 

 

 

 

 

 

  

Frequentiekorting  

10% (vanaf 3 weken) 

20% (vanaf 6 weken)  
30% (vanaf 12 weken)  

 

Combinatiekorting 

15% combi web + newsletters 

    

 

 

 

 

 

Tecspecs :  

www.roularta.be Technische Info  Internet  

e-leaderboard 

e-half-leaderboard 

e-medium-rectangle 

e-half-medium-rectangle 

  

 e-leaderboard € 1.541,28 

 e-medium-rectangle € 1.320,80 

 e-half-medium-rectangle 1 € 1.056,64 

 e-half-medium-rectangle 2 € 880,88 

 e-half-leaderboard € 880,88 

https://www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info/internet

