
Vragen of direct aansluiten? Mail naar max@voordeelgroep.nl

Tarieven (CPC & CPS)
Op WielerVoordeel tonen wij jullie producten, prijzen en leveringsvoorwaarden. Consumenten worden 
via WielerVoordeel naar jullie webwinkel doorgestuurd. Voor het doorsturen van deze bezoekers vraagt 
WielerVoordeel een vergoeding. Verrekening vindt maandelijks plaats via het CPC of CPS model. 

CPC - Costs Per Click
Het CPC-model houdt in dat WielerVoordeel voor elke bezoeker die wordt doorgestuurd naar je  
webshop een vast tarief ontvangt (cost per click). Deze leads worden realtime geregistreerd in ons 
adverteerdersplatform en worden maandelijks gefactureerd. Leads en overige statistieken zijn duidelijk 
inzichtelijk binnen je eigen WielerVoordeel adverteerdersportaal. Om onze CPC tarieven zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken zijn deze opgedeeld in productcategorieën. 

   •   Fietsen CPC Tarief:   € 0,48 excl. btw.
   •   Fietskleding CPC Tarief:   € 0,22 excl. btw.
   •   Fietsaccessoires CPC Tarief:  € 0,17 excl. btw.
   •   Fietsonderdelen CPC Tarief:  € 0,15 excl. btw.
   •   Verzorging CPC Tarief:   € 0,12 excl. btw.

Deeplink homepage
De deeplink die wordt gebruikt voor het doorsturen van potentiële kopers naar de homepage van je 
webshop bedraagt:

   •   Deeplink CPC Tarief:   € 0,10 excl. btw.

CPS - Costs Per Sales
CPS is de afkorting voor Cost Per Sale. Via het CPS model ontvangt WielerVoordeel over de voltooide 
aankopen een commissie. Over het totaalbedrag van deze voltooide betaling, minus de verzendkosten, 
vragen wij een vast commissie percentage van 4%. Geregistreerde verkopen en overige statistieken zijn 
duidelijk en realtime inzichtelijk binnen je eigen WielerVoordeel dashboard. Verrekening vindt maandeli-
jks plaats.

   •   CPS commissie:    4% over totaal orderbedrag zonder verzendkosten.

Geen aanmeldingskosten
Het aanmelden van je webshop op WielerVoordeel.nl is volledig gratis. Wil je meer informatie of ben je 
benieuwd naar de mogelijkheden, mail dan naar max@voordeelgroep.nl.



Vragen of direct aansluiten? Mail naar max@voordeelgroep.nl

Advertentie mogelijkheden & tarieven (Banners)

Banners
Op WielerVoordeel.nl zijn verschillende banner-posities mogelijk:

Leaderbord banner
Banner boven menu balk, aanwezig op alle  
pagina’s.

Rectangle banner
Aanwezig op alle categorie- / productoverzicht 
pagina’s.

Tarieven
Adverteren op WielerVoordeel met een eigen  
banner is een geschikte manier om voor een 
langere periode in beeld te komen bij een hele 
specifieke doelgroep; fietsend Nederland. Voor 
het plaatsen van banners hanteren wij zeer  
scherpe tarieven. Deze tarieven worden nog 
aantrekkelijker als je kiest voor een vaste periode 
van een kwartaal, een half jaar of een jaar.

Leaderbord banner: formaat 728 x 90 pixels
- Maandelijks: € 150,-
- Kwartaal: € 400,-
- Half jaar: € 750,-
- Jaar: € 1000,-

Rectangle banner:  formaat 336 x 280 pixels
- Maandelijks: € 150,-
- Kwartaal: € 400,-
- Half jaar: € 750,-
- Jaar: € 1000,-

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Adverteren op WielerVoordeel?
Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar de advertentie mogelijkheden op WielerVoordeel, mail 
dan naar max@voordeelgroep.nl.


