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ERFGOEDSTEM.NL  

De Erfgoedstem.nl is sinds 2007 hét digitale 

nieuwsplatform voor de Nederlandse 

erfgoedsector. Wekelijks vinden talloze 

berichten, aankondigingen, agenda items en 

vacatures vanuit de sector hun weg naar de 

Erfgoedstem. Daarmee is de Erfgoedstem.nl 

hét platform voor en door de erfgoedsector. 

De focus van de berichtgeving van de 

Erfgoedstem ligt op het ‘onroerend erfgoed’. 

Daaronder wordt verstaan: gebouwd erfgoed 

en monumenten (jong en oud), historische 

interieurs, historische landschappen,  

 

 

 

stadsensembles, waterwerken en bijvoorbeeld 

archeologie. Extra aandacht gaat uit naar 

maatschappelijke vraagstukken waarbij 

erfgoed een rol kan spelen, zoals bijvoorbeeld 

klimaatverandering, diversiteit en inclusie en 

het woningtekort. 
 

ERFGOEDSTEM NIEUWSBRIEF 

Wekelijks verschijnt op donderdag om 14:00 

het e-mail nieuwsoverzicht van de 

Erfgoedstem. Dat biedt de abonnees een 

compact overzicht van het belangrijkste en 

meest opvallende nieuws van de week. 
 
 












ONZE LEZERS  

Een groot deel van de lezers van 

Erfgoedstem.nl en de gelijknamige nieuwsbrief 

houdt zich beroepsmatig bezig met gebouwd 

erfgoed, archeologie en historische 

landschappen. Het andere deel van de 

doelgroep bestaat uit lezers die vanuit belang 

of sterke interesse betrokken willen zijn. 

 

BEREIK  

Jaarlijks bezoeken 220.000 unieke bezoekers 

de website Erfgoedstem.nl waar inmiddels een 

archief van meer dan 25.000 nieuwsberichten 

doorzocht kan worden. De Erfgoedstem 

nieuwsbrief heeft ruim 10.000 abonnees. 
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Uitgave van   Stichting Nederland Monumentenland 

Webredacteuren  Annejing Kraan, Marina Hazeleger 

Unieke bezoekers   Ruim 18.000 per maand 

Aanlevering materiaal  • Banners aanleveren in 72 dpi als jpg, gif, png 

     • Aanleveren in de juiste bestandsgrootte met de verwijzende link  

     • De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam en websitetitel 

Aanleverdeadline Uiterlijk 7 werkdagen voor publicatiedatum bij redactie@erfgoedstem.nl 

    o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel, plaatsingsperiode en url. Materiaal bij   

    voorkeur als losse bijlage met de mail mee sturen.  

 

BANNERS 

Soort B x H in pixels Tarief 

Leaderboard 
boven alle artikelen op de 
website 

1456 x 180 
(max. 50 KB) 

€ 450,-  per week 

Topbanner 
links naast de oproep voor 
aanmelden nieuwsbrief 

580 x 280 
(max. 30 KB) 

€220,- per week 

Vierkant  
tussen de artikelen 

580 x 580 
(max. 30 KB) 

€ 160,- per week 

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 

VACATURES 

Frequentie Tarief 

Eén maand zichtbaar op erfgoedstem.nl en twee 
weken mee in de Erfgoedstem nieuwsbrief + 
verspreiding social media 

€ 160,- per enkele plaatsing 

De genoemde prijs is exclusief BTW. 

 

ADVERTORIAL 

Eigen nieuws, evenementen, projecten of diensten kunnen tegen betaling extra onder de aandacht 

van onze lezers worden gebracht. Voorwaarde is wel dat het artikel relevant is voor onze lezers. De 

redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde content in overleg aan te passen in lijn met de door 

ons gehanteerde redactionele richtlijnen of in het uiterste geval te weigeren. 

Frequentie Aanleveren Tarief 

Eén maand zichtbaar op de 
homepage van erfgoedstem.nl 
en twee weken mee in de 
Erfgoedstem nieuwsbrief 

- Max. 1200 woorden per artikel 
- Rechtenvrij beeldmateriaal 
- Desgewenst een link naar  
  uw website 
 

€ 450,- per enkele plaatsing 

De genoemde prijs is exclusief BTW.  

   WEBSITE  ERFGOEDSTEM.NL 

mailto:redactie@erfgoedstem.nl


 

 

Uitgave van  Stichting Nederland Monumentenland  
Redacteuren  Annejing Kraan, Marina Hazeleger 
E-mailnieuwsbrief  10.350 abonnees 
Verzendingsfrequentie 1x per week op donderdag om 14:00 uur  
Aanlevering materiaal  • Banners aanleveren in 72 dpi als jpg, gif, png 

     • Aanleveren in de juiste bestandsgrootte met de verwijzende link  

     • De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam en websitetitel 

Aanleverdeadline Uiterlijk 7 werkdagen voor publicatiedatum bij redactie@erfgoedstem.nl 

    o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel, plaatsingsperiode en url. Materiaal bij   

    voorkeur als losse bijlage met de mail mee sturen. 


BANNERS 

De nieuwbrief biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor het plaatsen van banners. Met een relatief 

kleine banner kunt u lezers attenderen op evenementen, acties of gewoon uw merk promoten. Neem 

voor kortingen op het tarief bij meermalige plaatsing contact met ons op. 

Soort B x H in pixels Tarief 

Liggende rechthoek 
Rechtsboven in de nieuwsbrief 

360 x 300 pixels 
(max. 30 KB) 

€ 290,- per plaatsing 

Liggende rechthoek 
In de rechter kolom 

360 x 300 pixels 
(max. 30 KB) 

€ 220,- per plaatsing 

Staande ‘wolkenkrabber’ 
In de rechter kolom 

360 x 600 pixels 
(max. 30 KB) 

€ 320,- per plaatsing 

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

ERFGOEDSTEM SPECIAL 

Organisaties hebben ook de mogelijkheid om los van de wekelijkse Erfgoedstem nieuwsbrief, een 

apart verstuurde thematische nieuwsbrief uit te brengen. Een speciale nieuwsbrief editie, geheel en 

alleen ingericht voor uw projecten of thema’s. Verzending op dinsdag, naar dezelfde adressenlijst als 

de wekelijkse Erfgoedstem. U levert de inhoud aan. Wij verzorgen de opmaak, het redigeren en de 

beeldredactie. 

Voorwaarde is dat de inhoud van de nieuwsbrief relevant, leerzaam en aantrekkelijk is voor de lezers 

en niet volgestopt wordt met reclame of promotie. De redactie behoudt zich het recht voor 

aangeleverde content in overleg aan te passen in lijn met de door ons gehanteerde redactionele 

richtlijnen of in het uiterste geval te weigeren. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Frequentie Inhoud Tarief 

Eén keer op dinsdag Drie tot acht artikelen 
Eigen invulling 

€ 1995,- 

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

 

   NIEUWSBRIEF  DE ERFGOEDSTEM 

mailto:redactie@erfgoedstem.nl


 

 

Als organisatie kunt u de Erfgoedstem ook structureel steunen en zo ook uw eigen organisatie in de 

erfgoedsector profileren.  

Als sponsor maakt u deel uit van een sectorbrede samenwerking waar ook veel andere   

        grote erfgoed-organisaties aan deelnemen.  

Uw steun aan de Erfgoedstem draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze  

        sector, het breed agenderen van de belangrijke thema’s en het delen van kennis. 

 

Sponsorbijdragen variëren van € 1.000-, tot € 3.500,- per jaar. Het is ook mogelijk om 

maatwerkafspraken te maken die uitgaan van een combinatie van sponsoring en adverteren.  

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

 

  

  WORD ERFGOEDSTEM SPONSOR 



 

CONTACT 

Redactie Erfgoedstem 

T +31 (0)33 - 209 1000 

E redactie@erfgoedstem.nl 

 

 

EIGENDOM 

De Erfgoedstem is een productie van: 

Stichting Nederland Monumentenland 

T +31 (0)33 - 209 1000 

E www.nederlandmonumentenland.nl  
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