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Beleggers Belangen is het grootste onafhankelijke 
merk voor de gepassioneerde belegger. 

Beleggers Belangen publiceert zowel online als in 
print concrete adviezen en tips, succesvolle 
voorbeeldportefeuilles, achtergrondinformatie over 
actuele beleggingsthema’s, actuele video’s over 
bedrijfscijfers en marktontwikkelingen, en eigen 
onderzoeken. 

Updates en analyses worden ‘online first’ 
gepubliceerd, zodat abonnees direct met relevante 
informatie kunnen handelen. 

 Weekblad: al 65 jaar Nederlands grootste journalistiek-onafhankelijke beleggers weekblad.
 Website en nieuwsbrieven: nieuws, actuele informatie en analyses.
 Beleggers Belangen Academy: praktische online opleidingen, om u te helpen meer

rendement uit uw beleggingsportefeuille te behalen.
 Beleggers Boulevard: maandelijkse webinar over alles wat er speelt in de beleggerswereld.

Beleggers in samenwerking met VanEck Asset Management.
 Podcast Voorkennis: adviezen van beleggingsexperts die helpen in te spelen op de actualiteit.

Beleggers Belangen fungeert veelal als ‘second opinion’



Beleggersbelangen.nl
313.634 pageviews per maand

Dit is
Beleggers Belangen
nieuwsbrief
12.833 abonnees

Beleggers Belangen magazine
Bereik: 64.600 m/v wekelijks

Beleggers Belangen
Academy
Online opleidingen

Beleggers Belangen Facebook
1.400+ volgers

Beleggers Belangen
Podcast Voorkennis

Beleggers Boulevard
maandelijkse webinar

Beleggers Belangen
Twitter
3.400+ volgers



Concreet en onafhankelijk beleggingsadvies van experts:

– Adviezen en tips over aandelen, beleggingsfondsen, opties, 
ETF’s, obligaties, grondstoffen en valuta’s

– Succesvolle voorbeeldportefeuilles voor diverse 
beleggingsstrategieën

– Direct toepasbare beleggingsinformatie, overal en altijd 
beschikbaar

– Bij Beleggers Belangen bepaalt u zelf hoe u de wekelijkse 
analyses leest. Elke vrijdag het papieren magazine in uw 
brievenbus, de digitale versie kunt u op donderdag al 
gemakkelijk downloaden

– In het online archief vindt u alle beleggingsinformatie uit het
magazine bijeen. Inclusief handige dossiers over diverse 
beleggingsthema’s

– Stel email alerts in, zo bent u direct op de hoogte van 
advieswijzigingen en portefeuilletransacties



Beleggers Belangen Academy biedt vijf online opleidingen.

Praktische video-opleidingen van de experts van Beleggers Belangen, 
gericht op het behalen van meer rendement. Elke opleiding gaat in op 
een bewezen beleggingsstrategie. 

- Beter beleggen met ETF’s en beleggingsfondsen
Leer hoe u Beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s) 
succesvol kunt inzetten binnen een beleggingsstrategie.

- Dividendbeleggen
Dividendbeleggen is veel meer dan het kiezen van aandelen met een 
aantrekkelijk dividend. Leer hoe u een succesvolle dividendstrategie 
kiest en uitvoert.

- Technische Analyse
Koersgrafieken bevatten waardevolle informatie over de richting van 
de markt of een aandeel. De experts laten zien hoe u met technische 
analyse direct inspeelt op koersstijgingen en -dalingen.

- Beleggen in opties
Leer hoe u met opties efficiënt en met een kleine investering posities 
in de aandelenmarkt kunt innemen.

- Gestructureerd opbouwen van vermogen
In deze bijzondere opleiding wordt de cursist stap voor stap 
meegenomen in het opbouwen van een vermogen in zijn 
beleggingsportefeuille.



Beleggers Belangen lezers
De lezers van Beleggers Belangen zijn hoogopgeleid en vermogend 
(relatief grote beleggingsportefeuille). Vaak zijn ze ondernemer: 
ondernemers moeten immers zelf in hun financiële perspectief 
(zoals pensioen) voorzien. Daarbij zijn ze geïnteresseerd in 
onderwerpen als: economie & financiën, belastingzaken, vakantie & 
reizen, auto’s, 

Man/Vrouw: 74% /26%
Leeftijd: 30+ jaar 56%
Inkomensklasse: 55% modaal en hoger

Beleggers Belangen Magazine
Frequentie: wekelijks, 50x per jaar
Printbereik: 64.600  (NPM 2021-II)

Beleggersbelangen.nl
313.634 paginaweergaven p/m
Google Analytics 2021 Q2 t/m 2022 Q1

Beleggers Belangen nieuwsbrief
12.833 nieuwsbriefabonnees
CTO 25% | CTR 9% | Open Rate 35%
Frequentie: dagelijks

Beleggers Belangen E-Bulletin
35.000 nieuwsbriefabonnees
Frequentie: wekelijks

Beleggers Belangen Facebook
1.400+ fans

Beleggers Belangen Twitter
3.400+ volgers

Facts & figures



Bladspiegel: 215 x 285 mm (b x h)
Drukprocédé: offset
Papier
- omslag: 80 grs houth mat mc
- binnenwerk: 57 grs mfc
Afwerking: Geniet gebrocheerd

Advertentiemateriaal: 
digitale bestanden in 
bestandsformaat CertifiedPDF

Banners
Billboard (970*250) € 72 cpm
Halfpage (300*600) € 72 cpm
Rectangle (300*250) € 50 cpm
Leaderboard (728*90) € 30 cpm
Large Leaderboard (970*90/70) € 72 cpm
Wide Skyscraper (160*600) € 36 cpm

Mobile banners
Banner (320*100) € 30 cpm
Interscroller (320*480) € 72 cpm

Overig
Native-in Article p. quality view €   1,25
Nieuwsbrief Advertorial €    850
Advertorial e-bulletin € 2.500

Productiekosten*1

Nieuwsbrief Advertorial €   175

Digitaal

Tarieven & formaten 2022

Product                                                       Tarief

Technische informatie

Basistarief
in euro’s excl. BTW 

1/1 pagina € 3.247,-

Formaat index

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

Voorkeurspositie 110
Spread in het hart 110
1e pagina rechts 110
Cover 2 of 3 120
Openingsspread 120
Cover 4 130
Uitklapcover* 280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Bladspiegel
1/2 staand 107 x 285
1/2 liggend 215 x 138
1/1 215 x 285
2/1 215 x 285 – 215 x 285

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

+ 3 mm overvul in verband met de afsnede

*
1O

p basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)



Voor meer informatie:
New Skool Media
T. +31 (0) 20-210 5459
Sales@newskoolmedia.nl

www.newskoolmedia.nl

Contact
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