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Altijd met een mooie herinnering naar huis met 
Fietsnetwerk.nl!

Het komt je vast bekend voor: je gaat een dagje uit of een weekendje weg, 

maar hebt geen idee wat er in de omgeving te zien en te doen is. 

Dat ontdekken fietsers nu heel eenvoudig met de thematische fietsroutes van 

Fietsnetwerk.nl. Dankzij een unieke combinatie van innovatieve technologie 

en een groot consumentenbereik helpen wij je graag  om jouw regio of merk 

letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten.

Fietsnetwerk.nl heeft in eigen huis nieuwe technologie ontwikkeld om de 

populaire knooppuntenroutes uit te breiden met nieuwe points of interest. 

Uniek hieraan is dat dit ook mogelijk is wanneer een point of interest niet 

direct aan de route zit. 

Zo krijgen lokale ondernemers en bezienswaardigheden nu ook aansluiting 

met deze aantrekkelijke doelgroep. Deze technologie creëert daarnaast ook 

een veel completere beleving voor de fietser!

Ontdek nog meer met de 
Fietsnetwerk app 

Met diezelfde visie ontwikkelden wij de innovatieve en 

gebruiksvriendelijke Fietsnetwerk App, een ideale 

combinatie tussen perfecte routebegeleiding en 

waardevolle informatie over de omgeving.

Dankzij een eenvoudige user interface en real time 

koppeling met points of interest in de omgeving worden 

fietsers met de Fietsnetwerk App langs de mooiste plekjes 

van Nederland geleid.

Over ons
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Fietsnetwerk.nl

themaroutes
verrijkt met 

afstapmomenten

Fietsnetwerk App

Ontdek meer door  
innovatieve routeplanner 
technologie

Filteren op 
locatie, in de 
buurt, thema 
of lengte. 

6.000+
Gecertificeerde
POI’s met eigen nummer

Bistro BroeikasNEDERLANDS
ENGELS
DUITS

Audio-informatie en 
Spraakbegeleiding

4,5
van 5 6.127 beoordelingen
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8.000 fietsknooppunten

800.000
driven routes in 2021

34.000 kilometer

950.000+
app downloads

2.300.000 210.000 90.000

2.460.000 websitebezoekers (waarvan 64% uniek)

111.000+ nieuwsbriefontvangers (open rate 48%)

250.000+
actieve gebruikers

> 28.000 
volgers

> 6.250 
volgers

2,2 miljoen
impressies

per jaar
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Onze eerste fietsroute

Van Gogh route Noord-Brabant

in samenwerking met

Andere samenwerkingen

https://www.fietsnetwerk.nl/partners/van-goghroute-fietsroute/


6

Samenwerken met Fietsnetwerk.nl
kan op 1001 manieren!

● Diverse campagnemogelijkheden

● Landingspagina voor jouw merk

● Campagnes via onze socialmediakanalen

● E-mailmarketing

● Contentcreatie

● Blogs

● Acties voor jouw klanten of leden met onze 

Premium-lidmaatschappen

● Product placement

Partner worden
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Tarieven

Licenties op basis van aanleveren eigen content

Basis t/m 3 fietsroutes € 99 p/mnd

Premium t/m 10 fietsroutes € 260 p/mnd

Premium XL t/m 20 fietsroutes € 395 p/mnd

Advanced t/m 30 fietsroutes € 650 p/mnd

Enterprise >30 fietsroutes Vraag ons om een aanbod op maat

Inclusief: 10 points of interest per route en SLA Fietsnetwerk.nl platform.

Optioneel: Ondersteuning van onze fietsroute editors € 72,- ex. BTW per uur.

Opties

Vertalen thematische fietsroute € 350, p/route 

Verlenging lopende campagne één jaar € 2.650 p/jr

Audio informatie points of interest (per point of interest) € op aanvraag

Alle tarieven zijn excl. BTW
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Tarieven

Advertentiecampagne Fietsnetwerk app

Full screen banner 1600x900px

Vertoning op verschillende relevante stappen in customer journey per click (minimale afname € 5000,- per 
campagne)

€ 0,40 

Horizontale banner 640x100px

Vertoning onderin homescreen per click (minimale afname € 5000,- per campagne) € 0,30

Kwartaalcampagne Fietsnetwerk app

Full screen banner 1600x900px + Horizontale banner 640x100px

1 januari tot 31 maart €    5.850

1 maart tot 31 mei € 7.650

1 juni tot 30 september € 8.200

1 oktober tot 31 december € 5.100

Alle tarieven zijn excl. BTW
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Tarieven

Diverse mediaproducten

Advertorial nieuwsbrief

Advertorial nieuwsbrief banner 600x280px € 2.000

Thema nieuwsbrief

Thematische nieuwsbrief met eigen routes & content € 8.500

Facebook Post

Post op de Fietsnetwerk.nl Facebook-pagina € 500

Blog

Blog op Fietsnetwerk met Do Follow Link € 1.950

Blog Campagne

Plaatsing blog sociale media + nieuwsbrief € 3.700

Alle tarieven zijn excl. BTW

Wil je meer informatie of heb je behoefte aan een campagne op maat?
Neem dan contact op met Wouter Terpstra | T: +31 6 53 80 83 85 | E: wouter@fietsnetwerk.nl
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Goud Zilver Brons

● Productie van vijf thematische fietsroutes in drie 

talen. Voorzien van maximaal 10 points of interest 

per route

● Branding bij routes inclusief do-follow-link naar 

eigen website

● Publiceren van vijf thematische fietsroutes op 

Fietsnetwerk.nl & Fietsnetwerk app

● Promotie van vijf thematische fietsroutes in 

nieuwsbrief Fietsnetwerk en op social kanalen

● Eigen landingspagina met branding, routes en 

points of interest

● 3 jaar publicatie & vrij gebruik content voor eigen 

kanalen

● Blog over merk/regio inclusief do-follow links

● 10.000 Postkaarten met eigen branding & Tracking 

QR-code naar eigen landingspagina

● 1 jaar Fietsnetwerk.nl SLA (onderhouden en 

updates voor de route & points of interest)

5 thematische fietsroutes

NL/DE/ENG

5 thematische fietsroutes

NL/DE/ENG

3 thematische fietsroutes

NL/DE/ENG

● Productie van vijf thematische fietsroutes in drie 

talen. Voorzien van maximaal 10 points of interest 

per route

● Branding bij routes inclusief do-follow link naar 

eigen website

● Publiceren van vijf thematische fietsroutes op 

Fietsnetwerk.nl & Fietsnetwerk app

● Promotie van vijf thematische fietsroutes in 

nieuwsbrief Fietsnetwerk en social mediakanalen

● Eigen landingspagina met branding, routes & points 

of interest

● 1 jaar publicatie & vrij gebruik content voor eigen 

kanalen

● 1 jaar Fietsnetwerk.nl SLA (onderhouden en 

updates voor de route & points of interest)

● Productie van drie thematische fietsroutes in drie 

talen

● Voorzien van maximaal 10 points of interest per 

route

● Branding bij routes inclusief do-follow link naar 

eigen website

● Publiceren van drie thematische fietsroutes op 

Fietsnetwerk.nl & Fietsnetwerk app

● Promotie van drie thematische fietsroutes in 

nieuwsbrief Fietsnetwerk.nl en sociale 

mediakanalen

● 1 jaar publicatie & vrij gebruik content voor eigen 

kanalen

● 1 jaar Fietsnetwerk.nl SLA (onderhouden en updates 

voor de route & points of interest)

Pakketprijzen

€ 12.500,- € 7.450,- € 5.750,-



11

Fietsnetwerk.nl is een merk van

Met onze merken bereiken we maandelijks miljoenen mensen

1,1 
miljoen 

e-mail leden

4 
miljoen 

sessies / mnd

10 
miljoen

sessies / mnd
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