
Tarievenkaart
Stichting Huis van Belle zet zich in om tienermeiden te 

versterken in hun identiteit en hun relatie met God. 

Wij zijn Belle
Huis van Belle is een gedreven vrijwilligersorganisatie. Diverse on- en offline activiteiten 
ondersteunen onze missie. Fun & faith gaan daarbij hand in hand. We houden van écht en 
eerlijk - bieden inspiratie, verdieping en toerusting - werken met positieve rolmodellen - en 
geven de meiden praktische tips en tools in handen om zelf keuzes te (leren) maken.

Zij is Belle
Wij geloven dat ieder meisje prachtig en uniek 
geschapen is door onze God die onvoorwaardelijk 
van hen houdt. Wij geloven dat meiden mogen 
ontdekken dat ze mooi zijn zoals ze zijn. Dat zij het 
beste mogen halen uit zichzelf. En dat zij steeds 
sterker in hun schoenen mogen gaan staan: zeker 
over wie ze zijn, waar ze voor gaan en - in dat alles 
- van betekenis voor een ander.

Belle voor u
Huis van Belle kiest voor creatieve, verrassende en actuele manieren om aan te sluiten bij 
de leefwereld van tienermeiden. Meiden voelen zich daardoor gehoord en serieus genomen 
en zijn betrokken bij wat we doen. Ook u kunt uw organisatie, dienst of product onder de 
aandacht van ‘onze’ tienermeiden (12-17 jaar) brengen. Bouwt u mee?

www.huisvanbelle.nl |  info@huisvanbelle.nl

Doelgroep Huis van Belle

Tienermeiden in de middelbare-

schoolleeftijd die bezig zijn met of 

openstaan voor het christelijk geloof.

    Magazine
    Online
    Events
    Producten
Belle



Belle Magazine

Hét christelijke magazine voor tienermeiden met meer dan 50 pagina’s fun & faith. Belle 
Magazine verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 4.500 stuks. Belle is verkrijgbaar in 
de christelijke boekhandels en heeft 3.000 abonnees. Geschat bereik: 13.500.

Mogelijkheden: advertentie - advertorial - product placement - bijsluiter

Belle online

Onze online community biedt tienermeiden een uniek online platform met 
wekelijks nieuwe blogs, video’s, social interactie (@huisvanbelle) en een levendig 
forum. Bezoekersaantal huisvanbelle.nl: 35.000 unieke bezoekers per maand.

Mogelijkheden: banner - promotieblog - winactie met uw product/dienst

belle events

Door het jaar heen is Huis van Belle in het land te vinden met stands, workshops, spreekbeurten 
en meer. Ons jaarlijks terugkerende event is de Huis van Belle-dag: een inhoudelijk, gezellig, 
actief en creatief evenement voor tienermeiden.

Mogelijkheden: stand - activiteit - advertentie - video

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

Nummer
1-2019
2-2019
3-2019
4-2019
5-2019
6-2019

Verschijningsdatum
25 januari 2019
22 maart 2019
24 mei 2019
19 juli 2019

20 september 2019
22 november 2019

Thema
This is ME

Girls on the Move
What a Feeling
Vier het leven

Jij maakt het verschil
Van oud naar nieuw 

Aanleverdatum
22 november 2019

31 januari 2019
25 maart 2019
20 mei 2019
24 juni 2019

16 september 2019

Adverteren op maat

We denken graag met u mee over de mogelijkheden om uw boodschap on- en offline zo crea-
tief en aansprekend mogelijk voor onze doelgroep te maken. Contact: info@huisvanbelle.nl.

Tip: afname van een combinatiepakket kan u een aantrekkelijke korting opleveren!

https://twitter.com/huisvanbelle
https://www.facebook.com/huisvanbelle/
https://www.instagram.com/huisvanbelle/
http://www.huisvanbelle.nl


tarieven

Grootte

1/1 pagina

1/2 pagina (liggend)

1/2 pagina (staand)

1/4 pagina

Formaten (breedte x hoogte in mm)

210 x 297  + 5 mm afloop

190 x 133,5   zonder afloop

90 x 277  zonder afloop

90 x 133,5  zonder afloop

Tarieven per 1 januari 2019 (in euro’s exclusief BTW)

Belle Magazine

Huisvanbelle.nl
1/1 pagina*: € 475,-

Banner: € 80,- p.w.

1/2 pagina: € 295,-

Promotieblog: € 225,-

1/4 pagina: € 175,-

Overige tarieven en aanvullende voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar. Voor prominente plaatsing geldt een toeslag.

Belle Magazine

Aanleverspecificaties

Banner

Promoblog

Specificaties

1040 x 246 px

300 - 500 woorden + 3 liggende foto’s

belle online

contact

We nemen graag de tijd om samen met u de mogelijkheden te bekijken. Voor meer 
informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Joyce den Engelse  
via info@huisvanbelle.nl.

(high-res)


