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Display Advertising 
 

• Leaderboard desktop 
728x90 pixels, max. 100 kB, (animated) gif, jpg, HTML of third party tag(tag moet geserveerd 
worden vanaf een beveiligde server). Evt. geluid moet door gebruiker aan/uit gezet kunnen 
worden. 

• Leaderboard mobile 
320x50, max 100 kb, (animated) gif, jpg, png of HTML5 + URL. Is uw landingspagina niet 
responsive, lever een aparte url voor mobiel aan. 
 

• Rectangle desktop en mobile 
300x250, max 100 kb, (animated) gif, jpg, png of HTML5 + URL. Is uw landingspagina niet 
responsive, lever een aparte url voor mobiel aan. 

• Halfpage rectangle 
300x600 pixels, max. 100 kB, (animated) gif, jpg, HTML of third party tag (tag moet geserveerd 
worden vanaf een beveiligde server). Evt. geluid moet door gebruiker aan/uit gezet kunnen 
worden. 

 
• Billboard 

970x250 pixels, max. 100 kb, (animated) gif, jpg, HTML of third party tag (tag moet geserveerd 
worden vanaf een beveiligde server); Evt. geluid moet door gebruiker aan/uit gezet kunnen 
worden.   

• Billboard mobile 
320x100, max 100 kb, (animated) gif, jpg, png of HTML5 + URL. Is uw landingspagina niet 
responsive, lever een aparte url voor mobiel aan. 

 
• Floatable / Layer ad  

max. 450x450 pixels, max 100kb, html5 of third party tag (tag moet geserveerd worden vanaf 
een beveiligde server); Banner sluit zich automatisch na 10 seconden; zichtbare sluitknop 
bevatten van minimaal 15 x 15 pixels groot; Evt. geluid moet door gebruiker aan/uit gezet 
kunnen worden. Template creatie of third party tag nodig. 
 

• Floor ad desktop 
max. hoogte 150 pixels, uitgeklapt max. 400 pixels, html5 of third party tag (tag moet 
geserveerd worden vanaf een beveiligde server);  Uitlijning aan onderkant, scherm vullend bij 
alle resoluties; Klapt alleen uit bij mouse-over en klapt automatisch in na mouse-out; Moet 
een duidelijk zichtbare sluitknop bevatten van minimaal 15 x 15 pixels groot; Evt. geluid moet 
door gebruiker aan/uit gezet kunnen worden;  Moet voorzien zijn van back up gif van max. 
1000 pixels bij 150 pixels. Template creatie of third party tag nodig. 

• Floor ad mobile 
640x100(mobiel) & 640x960(tablet), max. 200 kb, Javascript, MRAID of HTML5.  Template 
creatie of third party tag (tag moet geserveerd worden vanaf een beveiligde server) nodig. + 
URL. Is uw landingspagina niet responsive, lever een aparte url voor mobiel aan. 

 
 
 
Hoe implementeer je een clicktag? 
http://support.google.com/dfp_premium/bin/answer.py?hl=en&answer=1085684 
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Video ad HTML5, Aanleveren als thirdparty tag (tag moet geserveerd worden vanaf een 
beveiligde server) (heeft de voorkeur) of Self contained HTML5 creative. 
Moet voorzien zijn van een ClickTag en URL naar de landingspagina op de site van de 
adverteerder. 
HTML5 banner met Initial load (banner wordt direct volledig geladen): Desktop/Tablet: 
150 kB, Mobiel 40 kB maximaal. 
HTML5 banner met Politely load (er wordt eerst een afbeelding geladen en de rest van 
de geanimeerde banner pas nadat alle content van de pagina is geladen): 
Desktop/Tablet: 2 MB, Mobiel 300 kB maximaal. 
HTML5 creative bundle (in een ZIP-file) zijn niet bruikbaar 
De video start zonder geluid. Geluid moet aan en uit te zetten zijn. Daarnaast moet de 
video te starten, te pauzeren en te stop zijn. 

 
Srtreamad InPageVideo campagnes 
http://streamads.nl/aanleverspecs/ 
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Branded Content 
 
Voor het plaatsen van alle branded content wordt er een partnerpagina aangemaakt. 
Hiervoor is nodig: 

• Bedrijfsnaam 
• Bedrijfslogo: 730x410 pixels, liefst een SVG bestand 
• Kort intro over bedrijf. Max. 140 tekens inclusief spaties. Wordt ook gebruikt voor 

SEO/SocialSharing. 
• Uitgebreide omschrijving over bedrijf. Max. 500 tekens inclusief spaties 
• Koptekst t.b.v. SEO/url/Social sharing (wervend) - max 60 tekens inclusief spaties 
• [optioneel] Adres 
• [optioneel] Bezoekadres 
• [optioneel] Website 
• [optioneel] Email 
• [optioneel] Telefoonnummer  
• [optioneel] Social (FB/Twitter/LinkedIn/Google+/Youtube) - volledige URL's doorgeven 

 
Advertorial website 

• Kop: max. 70 tekens incl. spaties (ook op homepage te zien) 
• Verkorte kop: max. 60 tekens inclusief spaties. Deze kop wordt gebruikt voor Social Sharing en 

komt de vindbaarheid op Google ten goed. 
• Wervende intro: 140 tekens inclusief spaties. De intro is te zien op de homepage en 

artikelpagina. Ook wordt deze intro gebruikt voor Social Sharing en komt de vindbaarheid op 
Google ten goed. 

• Body: max. 600 woorden.  
• Image: 730x410 pixels, jpg, 72 dpi  
• Link(s) 

 
 
Whitepaper 

• Kop: max. 70 tekens inclusief spaties  
• Intro: max. 500 tekens inclusief spaties  
• Image: 730x410 pixels, jpg, 72 dpi  
• PDF: max 8 mb  
• Kies een topic 
Om te zorgen dat je artikel goed vindbaar is op Google en de juiste tekst gebruikt wordt voor 
Social Sharing, graag het volgende aanleveren: 

• Kopttekst max. 60 tekens inclusief spaties 
• Introtekst max. 140 tekens inclusief spaties 
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Vacatures 
 
Standaard plaatsing 
Vacaturetekst in Word, intro van max. 200 tekens inclusief spaties, logo 350x350 pixels (jpg, 72 dpi) en 
link voor solliciteren. 
  
Spotlight plaatsing 
Vacaturetekst in Word, intro van max. 200 tekens inclusief spaties, logo 350x350 pixels (jpg, 72 dpi) en 
link voor solliciteren. En input voor een nieuwsbrief advertorial. 

Graag invullen: 
Bedrijfsnaam  
Functie  
Vakgebied/branche  
Standplaats  
Provincie  
Opleidingsniveau  
Aantal uren per week  
Doorklik URL  

 
 
Social Media 
 
LinkedIn Announcements 

• 140 tekens inclusief spaties, inclusief link en inclusief [ADV] 
• URL, gebruik een verkorte link: https://bitly.com/  

 
Facebook 
Achterliggende artikelpagina nodig op Adformatie.nl: 

• Kop: max. 60 tekens incl. spaties (ook op homepage te zien) 
• Intro: 140 tekens inclusief spaties (ook op de homepage te zien) 
• Body: max. 600 woorden.  
• Image: 730x410 pixels, jpg, 72 dpi  
• Link(s) 
Om te zorgen dat je artikel goed vindbaar is op Google en de juiste tekst gebruikt wordt voor 
Social Sharing, graag het volgende aanleveren: 

• Kopttekst max. 60 tekens inclusief spaties 
• Introtekst max. 140 tekens inclusief spaties 

 
Twitter 

• 140 tekens inclusief spaties, inclusief link en inclusief [ADV] 
• URL, gebruik een verkorte link: https://bitly.com/  

 
 
 
 
 
 

https://bitly.com/
https://bitly.com/


Online aanleverspecificaties 
 

 
E-MAIL NIEUWSBRIEF 
 
Full banner 
468x60 pixels, 40 kB, gif, jpg, incl. link. 
De fullbanner kan ook als animated gif aangeleverd worden. LET OP: Outlook laat niet de geanimeerde 
versie zien, maar alleen de eerste slide van de banner. 
 
Advertorial nieuwsbrief 

• Kop: max 60 tekens inclusief spaties 
• Body: max 200 tekens inclusief spaties 
• Image: 220x124 pixels, 72dpi 
• Link(s) 

 


