
BRANDVEILIGMETSTAAL.NL
Deze website levert 24 uur per dag praktische assistentie bij het ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van brandveilige 
draagconstructies, gevels en wanden voor kantoren, bedrijfshallen, woningen en woongebouwen, hoogbouw en parkeergarages.

De website biedt objectieve, direct toepasbare informatie over gedrag staalconstructies bij brand, eisen en eisenreducties, 
brandveiligheidscenario’s en concepten, bepalingsmethoden (standaard- en natuurlijke brand), brandwerendheidsberekeningen
en brandwerende maatregelen en voorzieningen. Dit gebeurd aan de hand van aansprekende referenties en projectvoorbeelden, 
overzichtelijke keuzemenu’s en -tabellen, downloadbare ontwerprichtlijnen & rekenprogramma’s als ook via handige online 
ontwerptools zoals ‘brandveilige industriehallen’ en ‘brandwerende stalen puien’.

brandveiligmetstaal.nl is een uitgave van Bouwen met Staal, de landelijke stichting voor het gebruik van staal in de bouw. 
Aan de website wordt meegewerkt door Efectis Nederland, Staalfederatie Nederland, M2I Materials Innovation Institute en 
de Technische Commissie 3 Brandveiligheid staalconstructies van Bouwen met Staal. Inhoudelijke adviezen worden geleverd 
door vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen de bouw, waaronder architectenbureaus, brandadviesbureau’s, 
ingenieursbureaus en toeleverende bedrijven.

WEBSITE STATISTIEKEN       DOELSTELLINGEN ADVERTEERDERS
Aantal bezoekers per maand  3.829    - Vergroten/bestendigen naamsbekendheid
Aantal unieke bezoekers per maand 3.058     - Branding merk(naam)
Pageviews per maand   11.203    - Introductie product(noviteit)/dienst
Tijdspanne gemiddeld website bezoek 2:12 minuten   - Leadgeneratie/sales
Meetperiode: 1 januari - 6 december 2013

WEBBANNERS
Het adverteren op brandveiligmetstaal.nl is bijzonder effectief door de hoge kwaliteit van de bezoekers , waaronder 
brandveiligheidadviseurs, brandweerfunctionarissen, constructeurs en architecten, die zich zeer gericht bezig houden met het 
brandveilig toepassen van staal.

Banner formaten  1 maand   6 maanden   12 maanden (*)
Rectangle Small  € 150 p/mnd   € 125 p/mnd    € 100 p/mnd
Rectangle Normal € 200 p/mnd   € 170 p/mnd    € 140 p/mnd
Rectangle Vertical € 300 p/mnd   € 260 p/mnd    € 220 p/mnd
Leaderboard  € 400 p/mnd   € 350 p/mnd    € 300 p/mnd

(*) Bij afname van 12 maanden wordt men partner van 
brandveiligmetstaal.nl: de adverteerder krijgt een bedrijfsprofiel
met bedrijfslogo en doorlink dat op een separate parnter-
pagina (boven in het menu) wordt opgenomen op de website.
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Rectangle Small

180 x 90 pixels

Rectangle Normal

180 x 180 pixels

Rectangle Vertical

180 x 300 pixels

Leaderboard

728 x 90 pixels

http://www.brandveiligmetstaal.nl/
http://www.brandveiligmetstaal.nl/
http://www.brandveiligmetstaal.nl/
http://www.brandveiligmetstaal.nl/
http://www.brandveiligmetstaal.nl/
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BANNER PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN
Het plaatsen van webbanners op:
1. Homepage
2. Subpagina’s (tc, actualiteiten, regelgeving, etc)
3. Modulepagina’s (kantoren, hallen, woningen, etc)
4. Op basis van zoeken op trefwoord/categorie
5. Module stalen puien
6. Digitale nieuwsbrief ‘Staal, een brandveilig bouwmateriaal’ 
    (kwartaaluitgave)

1 WEBBANNERS OP DE HOMEPAGINA    
Onder het Tweetoverzicht: (alle) rectangle banners   

Aan linkerzijde alle slandingpagina’s: rectangle banners
brandveiligmetstaal.nl/tc
brandveiligmetstaal.nl/actualiteiten
brandveiligmetstaal.nl/regelgeving
brandveiligmetstaal.nl/publicaties
brandveiligmetstaal.nl/tools
brandveiligmetstaal.nl/projecten
brandveiligmetstaal.nl/bedrijven
brandveiligmetstaal.nl/fse
brandveiligmetstaal.nl/puien

Op de landingpagina actualiteiten: leaderboards
brandveiligmetstaal.nl/actualiteitenbrandveiligmetstaal.nl

UW ADVERTENTIE

UW 

ADVERTENTIE

2. WEBBANNERS OP LANDINGSPAGINA’S

UW

ADVERTENTIE

RECTANGLE 
NORMAL

UW

ADVERTENTIE

RECTANGLE 
NORMAL

UW ADVERTENTIE
LEADERBOARD

http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/22/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/11/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/12/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/13/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/14/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/15/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/16/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/20/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/21/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/11/sub/0/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/
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3. WEBBANNERS OP MODULEPAGINA’S
Aan de linkerzijde op modulepagina’s: rectangle banners

Per module rectangle banners & leadersboards
brandveiligmetstaal.nl/kantoren/draagconstructies
brandveiligmetstaal.nl/kantoren/gevels
brandveiligmetstaal.nl/kantoren/wanden

brandveiligmetstaal.nl/hallen/draagconstructies
brandveiligmetstaal.nl/hallen/gevels
brandveiligmetstaal.nl/hallen/wanden
brandveiligmetstaal.nl/hallen/tool hallen

brandveiligmetstaal.nl/woningen/draagconstructies
brandveiligmetstaal.nl/woningen/gevels
brandveiligmetstaal.nl/woningen/wanden

brandveiligmetstaal.nl/hoogbouw/draagconstructies
brandveiligmetstaal.nl/hoogbouw/gevels
brandveiligmetstaal.nl/hoogbouw/wanden

brandveiligmetstaal.nl/parkeergarages/draagconstructies
brandveiligmetstaal.nl/parkeergarages/gevels
brandveiligmetstaal.nl/parkeergarages/wanden

UW 

ADVERTENTIE

UW ADVERTENTIE

Op alle module infopagina’s leaderboards 
Bijv. brandveiligmetstaal.nl/kantoren/draagconstructies:
- ontwikkeling van brand
- dimensioneren
- tweede draagweg
- staal-betonconstructies
- bouwkundige integratie
- brandwerend betimmeren
- brandwerend bespuiten
- brandwerende verf
- sprinklerinstallaties
- etc

Let wel: bij andere afzonderlijke onderdelen is het mogelijk 
ook een Leaderboard te plaatsen.

UW ADVERTENTIE
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RECTANGLE 
NORMAL

UW ADVERTENTIE
LEADERBOARD

UW ADVERTENTIE
LEADERBOARD

http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/11/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/12/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/13/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/11/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/12/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/13/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/tool_hallen/
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/3/sub/31/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/3/sub/32/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/3/sub/33/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/4/sub/41/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/4/sub/42/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/4/sub/43/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/5/sub/51/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/5/sub/52/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/5/sub/53/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/1/sub/11/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/192/ontwikkeling_van_brand.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/198/dimensioneren.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/199/tweede_draagweg.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/200/staal-betonconstructies.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/201/bouwkundige_integratie.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/144/brandwerend_betimmeren.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/209/brandwerend_bespuiten.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/210/brandwerende_verf.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/211/sprinklerinstallaties.html
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4. OP BASIS VAN ZOEKWOORD/CATEGORIE
Aan de rechterzijde van de website kunnen bezoekers 
bij het vrije ‘zoeken’ veld trefwoorden ingeven. Hierna 
opent zich een resultatenpagina met aanverwante online 
artikelen/modules die met dit onderwerp te maken 
hebben. Als adverteerder kunt u een aantal zoekwoorden 
sponsoren middels een rectangle banner.

Bijvoorbeeld: een bezoeker is op zoek naar alles wat 
met verf te maken heeft; naast de lijst met aanverwante 
artikelen/modules wordt de advertentie van de 
verfleverancier en sponsor van dit zoekwoord getoond.

Investering: € 250 per zoekwoord per jaar.

UW 

ADVERTENTIE

5. MODULE STALEN PUIEN
Op de homepage en onderliggende pagina’s via de 
zoekresultaten: leaderboard bovenaan de pagina.

brandveiligmetstaal.nl/stalenpuien

UW ADVERTENTIE

UW

ADVERTENTIE

RECTANGLE 
NORMAL

UW ADVERTENTIE
LEADERBOARD

http://www.brandveiligmetstaal.nl/stalenpuien-pagina.asp
http://www.brandveiligmetstaal.nl/stalenpuien-pagina.asp
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6. DIGITALE NIEUWSBRIEF BRANDVEILIGMETSTAAL
Aan de rechterzijde tussen nieuwsitems: rectangle banners
Oplage 3.000 stuks, >90% constructeurs

Investering per banner/nieuwsbrief
Rectangle Small  € 300
Rectangle Normal € 400
Rectangle Vertical € 500
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NORMAL

CONTACT
Voor meer informatie en/of het reserveren van advertenties, 
neem contact op met Erik de Jong via 
Email    erik@bouwenmetstaal.nl 
Telefoon   +31 (0)87-8758965
Mobiel    +31 (0)6-24685225


