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1Limburg is hét actuele online nieuwsplatform van L1. De app en website van 1Limburg brengen alle 
actualiteiten op het gebied van nieuws en sport in Limburg. Snel, betrouwbaar en altijd overal beschikbaar. Voor 
u als adverteerder een uniek platform om gericht uw doelgroep te bereiken. 1Limburg biedt u mogelijkheden op 
het gebied van bannering, video-advertenties, pre-roll video’s, enzovoort. 

Is uw doelgroep geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of regio? 1Limburg biedt diverse targeting-
mogelijkheden waardoor uw uiting precies bij uw doelgroep zichtbaar is. Met 1Limburg bereikt u uw doelgroep 
optimaal.

BEREIK UW DOELGROEP OPTIMAAL MET 1LIMBURG

De best bekeken bannerposities met gegarandeerde zichtbaarheid op 1Limburg krijgt u exclusief 
bij L1. Deze premiumposities zijn altijd als eerste speciaal gereserveerd voor klanten van L1. 
Daarna worden deze posities tegen hetzelfde tarief landelijk aanboden. De uitlevering van 
banners is op basis van vCPM of CPD.

Alle tarieven in deze factsheet zijn exclusief BTW en productiekosten.



WEBSITE (DESKTOP/TABLET)

TARIEVEN HOMEPAGE

Bron: Google Analytics, sept ’17 – nov ‘17

GEBRUIKERS
PER MAAND 
HOMEPAGE

PAGEVIEWS
PER DAG 

HOMEPAGE

GEBRUIKERS
PER MAAND 
TOTALE SITE

• GROOT UNIEK BEREIK
• IDEAAL VOOR IMAGO 

CAMPAGNE

WAAROM ?

(SUPER)
LEADERBOARD

MEDIUM
RECTANGLE

AANBIEDING

€900,- 

voor 1 week 
o.b.v. 150.000 
vertoningen

441.000

182.000

73.000

728 x 90
970 x 90
468 x 60

300 x 250

€7,00 vCPM

€7,00 vCPM
VIDEO

€7,00 vCPM

€150,00 CPD
per dag / één regio

(heel Limburg:
5 regio’s)

€150,00 CPD
per dag / één regio

(heel Limburg:
5 regio’s)



WEBSITE (SMARTPHONE)

TARIEVEN MOBIELE BANNER

MOBIELE
BANNER

AANBIEDING
€500,- 
voor 1 week 
o.b.v. 150.000 
vertoningen

320 x 50 €4,00 vCPM

40% VAN HET MOBIELE 
BEZOEK KOMT VIA 
FACEBOOK EN IS 

TUSSEN DE 18 EN 35 JAAR

WAAROM ?

Bron: Google Analytics, sept ’17 – nov ‘17

PAGEVIEWS
PER DAG 

TOTALE SITE
137.000

GEBRUIKERS
PER MAAND 
TOTALE SITE

512.000



APP (SMARTPHONE)

TARIEVEN APP BANNERS

APP BANNER
HOMEPAGE

APP BANNER 
SECTIE NIEUWS

AANBIEDING

€500,- 

voor 1 week 
o.b.v. 150.000 
vertoningen

320 x 50

320 x 100

€4,00 vCPM

€4,00 vCPM

€200,00 CPD
per dag / één regio

(heel Limburg: 
5 regio’s)

€120,00 CPD
per dag / één regio

(heel Limburg:
5 regio’s)

Bron: Google Analytics, sept ’17 – nov ‘17

GEBRUIKERS
PER MAAND 
TOTALE APP

PAGEVIEWS
PER DAG 

TOTALE APP

GEBRUIKERS
PER MAAND 
HOMEPAGE

61.000

108.000

675.000

VOORPAGINA SECTIEPAGINA

• GEBRUIK MOBIEL STIJGT
• IDEAAL VOOR ACTIE-

MATIGE CAMPAGNE

WAAROM ?



PRE-ROLL (WEBSITE/APP)

TARIEVEN

PRE-ROLL 
WEBSITE

AANBIEDING

€1000,- 

per maand
(50.000 views)

640 x 360
(512 MB) €25,00 vCPM

€250,00
per maand

(10.000 views)

VIDEO-
WEERGAVEN
PER MAAND

Vanwege de relatief korte video’s 
op 1Limburg adviseren wij een 
pre-roll van 10-15 seconden.

510.000

PRE-ROLL  
APP

640 x 360
(512 MB) €25,00 vCPM

€250,00
per maand

(10.000 views)

VIDEO IS EEN KRACHTIG 
NIEUWSMIDDEL

WAAROM ?

Bron: Bluebillywig, sept ’17 – nov ‘17



VIEWABLE COST PER MILLE (vCPM) VERSUS 
COST PER DAY (CPD) 

Met het CPD model koopt u uw banner in op basis van een vooraf vastgesteld dagtarief. Deze 
bannerpositie wordt exclusief voor u gereserveerd (mits beschikbaar). De banner van uw keuze 
wordt getoond op de responsive site en/of app. Vervolgens kunt u ook nog een keuze maken uit 5 
regio’s waar u wilt dat uw banner zichtbaar is. Hierbij heeft u de keuze uit:

1. Noord Limburg
2. Midden Limburg
3. Westelijke Mijnstreek
4. Parkstad
5. Maastricht-Heuvelland
6. 

1. Targeting op tags
2. Targeting op gebied
3. Targeting op tijd

4. Targeting op device
5. Frequency cap
6. Targeting op provider en
    besturingssysteem

CPD

vCPM

1Limburg beschikt over 2 verschillende mogelijkheden voor het inkopen van zichtbaarheid van uw 
banner.

Met het vCPM model koopt u een gegarandeerd aantal zichtbare vertoningen van uw
banner in op de responsive website en/of app. In tegenstelling tot het CPD model kunt u bij het 
vCPM model nog nauwkeuriger targeten. U kunt hierbij de keuze maken uit:

Verdere targeting is bij het CPD model niet mogelijk.



In de online marketing wordt het steeds belangrijker om een specifieke doelgroep optimaal te bereiken. 
Hierdoor heeft u minder waste en een toenemend rendement op uw online campagne. 

1Limburg beschikt over de mogelijkheid om op verschillende manieren te targeten. Kortom:
een relevante boodschap op het juiste moment voor de juiste persoon op de juiste locatie.

TARGETING OP TAGS
Aan ieder artikel worden tags gekoppeld. Deze tags kenmerken het onderwerp van het artikel. Op basis van 
deze tags kan een banner geplaatst worden bij specifieke onderwerpen.

TARGETING OP GEBIED
Zit uw doelgroep in een bepaald gebied? Dan kunnen wij er voor zorgen dat uw banner alleen zichtbaar is in 
dit desbetreffende gebied. Geotargeting kan plaatsvinden op provincie-, gemeente- en stads-/dorpsniveau. 

TARGETING OP TIJD
Wilt u uw banner op een bepaald tijdstip zichtbaar laten zijn op 1Limburg? Middels targeting op tijd bepaalt u 
welke dag, welk uur of zelfs welk kwartier uw banner zichtbaar is. ndex

TARGETING OP DEVICE
Indien u uw doelgroep alleen wil bereiken via smartphone, tablet, laptop of desktop, dan kan dit worden 
ingesteld. 

FREQUENCY CAP
Wilt u voorkomen dat bezoekers uw banner te vaak te zien krijgen en irritatie opwekt? Maak dan gebruik van 
de mogelijkheid om een frequency cap in te stellen, waarmee u uw unieke bereik bepaalt en vergroot. U bep-
aalt zelf hoe vaak uw banner vertoond wordt per unieke bezoeker. 

TARGETING OP PROVIDER EN BESTURINGSSYSTEEM
Zit uw doelgroep specifiek op iOS of Android, Vodafone of KPN? Middels het targeten op besturingssysteem 
en/of provider kunt u uw doelgroep nog beter bereiken.

Vraag uw media-adviseur voor meer informatie over targeting. 

TARGETING OP 1LIMBURG

Voorbeeld van targeting op tags.



De banner, voorzien van de juiste hyperlink, dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de dag waarop 
de banner moet worden uitgeserveerd aangeleverd te zijn. Annuleren van de banner kan tot 5 werkdagen 
voorafgaande aan de dag waarop de banner moet starten. Bij te late aanlevering van de banner wordt 100% 
van de plaatsingskosten in rekening gebracht.

Aanlevering bannerbestand(en) en weblink(s) 2 werkdagen voorafgaand aan plaatsing 
via commercials@l1.nl 

TECHNISCHE VOORWAARDEN 1LIMBURG

NAAM SOORT GROOTTE

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS, 

HTML5

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS, 

HTML5

VIDEO (MOV, 
MP4, MPG, 

MPEG, MWEB)

VIDEO 
(MOV, MP4)

MAX 150 KB

MAX 5 MB

MAX 150 KB

MAX 25 SEC
(512 MB)

MEDIUM
RECTANGLE

MEDIUM
RECTANGLE

VIDEO

(SUPER)
LEADERBOARD

PRE-ROLL
WEBSITE

AFMETING
(BXH)

300 x 250 PX

300 x 169 PX

970 x 90 PX
728 x 90 PX
468 x 60 PX

VIDEO:
640 x 360 PX

RESPONSIVE WEBSITE 1LIMBURG

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS, 

HTML5
MAX 150 KB

MOBIELE 
BANNER

320 x 50 PX



NAAM SOORT GROOTTE

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS, 

HTML5
MAX 150 KBAPP BANNER 

HOMEPAGE

AFMETING
(BXH)

320 x 50 PX

APP 1LIMBURG

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS, 

HTML5
MAX 150 KBAPP BANNER 

SECTIENIVEAU
320 x 100 PX

VIDEO 
(MOV, MP4)

MAX 25 SEC
(512 MB)

PRE-ROLL
APP

VIDEO:
640 x 360 PX



AANLEVERSPECIFICATIES 1LIMBURG

Logo 
Bij voorkeur in vector. Dit is een afbeelding die scherp is op iedere grootte. Een vector is meestal opgeslagen in 
.eps, .ai, .svg of pdf. 
Is een vectorafbeelding niet beschikbaar, dan is een grote .jpg of .png vaak ook voldoende. Het logo dient dan 
minimaal 600 pixels breed te zijn. 
Het logo dient te worden aangeleverd met een RGB-kleurprofiel.

TIP 
Banners zijn klein. Complexe logo’s kunnen daardoor onscherp worden weergegeven. Kleine tekst in 
logo’s kan daardoor onleesbaar worden. Indien mogelijk is het raadzaam om een logo te sturen zonder 
slagzin (slogan of ondertitel).

Tekst 
Een tekst van maximaal 25 woorden (uitgaande van één zin) die de organisatie, dienst of product beschrijft. 
Eventueel activerend (waarom dient het publiek op de banner te klikken?)

Typografie 
Een banner wordt binnen de huisstijl van de adverteerder ontworpen. Het is daarom van belang door te geven 
welk lettertype gebruikt wordt in de huisstijl en indien mogelijk het lettertype door te sturen. Het lettertypebe-
stand is te herkennen aan een bestandstype opgeslagen in .ttf of .otf.

Beeld 
Een banner kan voorzien worden van een liggend beeld. Een beeld kan een illustratie, foto of zelfs een achter-
grondpatroon zijn. Het beeld dient te worden aangeleverd in een resolutie van minimaal 1500 pixels breed.

Call to action 
Een banner leidt naar een webpagina, de URL van deze pagina dient te worden aangeleverd. 
Het doorverwijzen kan doormiddel van een button. In dat geval is het raadzaam aan te geven welke tekst in 
deze button dient te komen (‘lees meer’, ‘meer info’, ‘koop nu’, etc.)

TIP 
Hoe minder tekst, hoe groter de tekst geplaatst kan worden of hoe meer ruimte er is voor beeld.  
Kort en krachtig!

TIP 
Soms is een lettertype niet beschikbaar voor online gebruik. In dat geval wordt er een lettertype gekozen 
met een vergelijkbare uitstraling.

TIP 
Soms komt tekst over het beeld te staan. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid tekst. Hier kan rekening 
mee gehouden worden door te kiezen voor een abstract beeld.



CONTACTGEGEVENS L1

BEZOEKADRES 

AMBYERSTRAAT 77B
6226 AW MAASTRICHT

043 850 6060

reclame@l1.nl

www.L1.nl/reclame

POSTADRES

POSTBUS 31
6200 AA MAASTRICHT

AANLEVEREN 
MATERIAAL:

COMMERCIALS@L1.NL
www.1limburg.nl/adverteren


