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Aanleverdata 
en afwijkende 
afsluitdagen 
zijn te vinden 
onder 
inkoopinfo op 
de website van 
Ad Alliance 

Annuleringsbeleid

In juli zetten we ook het gewijzigde annuleringsbeleid voort. Dit betekent dat we geen 

annuleringskosten in rekening brengen. Je kunt campagnes aanvragen en indien nodig 

kosteloos annuleren tot de reguliere afsluitdagen van de zenders. Wij zijn wel 

genoodzaakt om kosten in rekening te brengen bij spoedmutaties die plaatsvinden na 

de sluiting van de zenders. 

Afsluitdagen

Ad Alliance is op maandag 1 juni (2e pinksterdag) gesloten. Deze nationale feestdag 

valt binnen de aanvraagperiode van TV zendtijd voor juli. De afwijkende afsluitdagen 

voor planning en traffic kun je hier op onze website vinden. In geval van calamiteiten 

zijn onze noodnummers altijd bereikbaar.

Aanleverdata

Start aanvragen: vrijdag 29 mei

Sluiting aanvragen: dinsdag 9 juni

Toewijzing zendtijd: dinsdag 23 juni

www.adalliance.nl

https://adalliancenl.nl/portfolio-item/publicatie-aanlever-en-afsluitdata/
https://adalliancenl.nl/
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Programma highlights



Postcode Loterij 1 Tegen 50
Spannende kennisquiz gepresenteerd door Caroline 

Tensen. Éen kandidaat neemt het op tegen 50 

tegenspelers. Als de kandidaat alle vragen goed 

beantwoordt en zo alle tegenspelers wegspeelt, gaat hij of 

zij met een flink geldbedrag naar huis.

Al 10 jaar is The voice of Holland niet weg te denken op de 

vrijdagavond bij RTL 4. Tijd om alle hoogtepunten van de 

afgelopen 10 jaar The voice of Holland, 9 jaar The Voice 

Kids en 2 jaar The Voice Senior op een rijtje te zetten. We 

kijken niet alleen naar de audities of optredens, ook de 

hoofdrolspelers van de afgelopen 10 jaar komen aan het 

woord. 

In dit programma, gepresenteerd door John Williams, 

krijgen creatieve geesten en briljante uitvinders de kans 

om hun concepten voor een beter, schoner en socialer 

Nederland te pitchen bij experts. Elke aflevering wordt op 

een andere locatie opgenomen en aan het eind van elke 

aflevering wordt het meest briljante idee door het publiek 

beloond met een geldprijs van 10.000 euro. 

Het Beste Van 10 Jaar The 
Voice 

Briljant!  

Elke zondag om 20.00 uur

Vanaf 5 juli Vanaf 29 juli 

Elke woensdag om 20.30 uur 

Vanaf 24 juli

Elke vrijdag om 20.00 uur 



Entertainment 
voor het hele 
gezin

Gooische Vrouwen Beau Five Days Inside

Rooijakkers Over De Vloer Chantals Pyjama Party

Beste Kijkers The Big Music Quiz



Programmaschema juli
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

18:00 RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer

18:15 Editie NL Editie NL Editie NL Editie NL Editie NL Eigen Huis & Tuin RTL Woonmagazine

18:30 RTL Boulevard RTL Boulevard RTL Boulevard RTL Boulevard RTL Boulevard RTL Boulevard RTL Boulevard

19:30 RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer

20:00

Ik Weet Er Alles Van Ik Weet Er Alles Van Ik Weet Er Alles Van Ik Weet Er Alles Van
Het Beste Van Got 
Talent Worldwide

Oh, Wat Een Jaar (hh)

Weet Ik Veel (hh)

Vanaf 5/7: Postcode 
Loterij 1 Tegen 50 
(begint om 20.00 uur)

20:30

Married At First Sight 
– Second Chance

Het Perfecte Plaatje 
(hh) 

Obese (hh)

Vanaf 29/7: Briljant!

Chantal Komt Werken 
(hh)

Vanaf 9/7: Chantals 
Pyjama Party

Vanaf 24/7: Het Beste 
Van 10 Jaar The Voice 
Of Holland (begint om 
20.00 uur)

21:30
BEAU

Vanaf 13/7: Bureau 
Burgwallen (hh) 

BEAU

Vanaf 14/7: Beau Five 
Days Inside (hh)

BEAU

Vanaf 15/7: 
Rooijakkers Over De 
Vloer (hh)

BEAU

Vanaf 16/7: Beste
Kijkers (hh)

BEAU
Vanaf 24/7: Het Beste
Van 10 Jaar The voice 
Of Holland (tot 22.00 
uur)

Praat Nederlands Met 
Me (hh) Love Is In The Air (hh)

22:30

Vanaf 13/7: Gooische 
Vrouwen (hh)

Vanaf 14/7: Gooische 
Vrouwen (hh)

Vanaf 15/7: Gooische 
Vrouwen (hh)

Vanaf 16/7: Gooische 
Vrouwen (hh)

Vanaf 17/7: The Big 
Music Quiz (hh –
begint om 22.00 uur)
Vanaf 17/7: Gooische 
Vrouwen (hh – begint 
23.00 uur)

Chantal Komt Werken
(hh)

Vanaf 11/7: Chantals
Pyjama Party (hh)

Kees Van Der Spek: 
Oplichters Aangepakt 
(hh) 

23:30

RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer

00:00 BEAU (hh) BEAU (hh) BEAU (hh) BEAU (hh) BEAU (hh) RTL Boulevard (hh) RTL Boulevard (hh)



Heathrow Airport 
Met meer passagiers dan ooit in de populairste gateway 

van het Verenigd Koninkrijk, heeft het personeel te maken 

met de extra gevolgen van illegale drones die een van de 

drukste luchthavens (Gatwick) hebben gesloten. 

Overstromingen van vertraagde en woedende 

vakantiegangers trekken naar Heathrow. Demi en Sue 

staan klaar om zich te bekommeren om het welzijn van de 

mensen en problemen op te lossen.

Voor Belgen in het buitenland is de ambassade een veilige 

haven. Hier kunnen ze terecht bij diefstal, bij 

conflictsituaties, een huwelijk met iemand uit en in het 

buitenland en zoveel meer. De uitzendingen van 'De 

Ambassade' tonen voornamelijk consulaire activiteiten, 

wat maar een deel van het werk van onze ambassades is. 

Achter de schermen is hun behandeling ook vaak 

complexer.

In Border Patrol kijken we mee met de mannen en 

vrouwen aan de frontlinie, die verantwoordelijk zijn voor de 

bescherming van de grens. Douaneambtenaren bestrijden 

de drugssmokkel op luchthavens, hebben 

inspectielocaties voor luchtvracht en monitoren het 

internationale postcentrum waar drugs op een nieuwe 

manier worden vermomd. Ze zorgen ervoor dat duizenden 

dollars aan illegale stoffen van de straat blijven.

De Ambassade BEBorder Patrol

21.30 uur

Vanaf dinsdag 28 juli Vanaf 6 juli 

Elke werkdag om 18.30 uur 

Vanaf maandag 6 juli

21.30 uur 



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

18:00

Dr. Phil Dr. Phil Dr. Phil Dr. Phil Dr. Phil Ambulance UK (hh)

All You Need Is Jani 
(hh) 
Vanaf 12/7: De 
Ambassade BE (hh)

18:30 Deurwaarders UK

Vanaf 6/7: Border 
Patrol

Deurwaarders UK

Vanaf 6/7: Border 
Patrol

Deurwaarders UK

Vanaf 6/7: Border 
Patrol

Deurwaarders UK

Vanaf 6/7: Border 
Patrol

Deurwaarders UK

Vanaf 6/7: Border 
Patrol

In Overtreding

Hotter Than My 
Daughter (hh)
Vanaf 12/7: Eerste
Hulp Bij Festivals (hh)

19:30
Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Helden Van Hier De Dierenkliniek Down 

Under 

20:30

Hotter Than My 
Daughter (hh)

Vanaf 6/7: Eerste Hulp
Bij Festivals (hh)

Team Parate Eenheid
(hh)

Vanaf 28/7: De 
Douane In Actie (hh)

Ranking The Stars (hh)

Vanaf 15/7: De 
Slechtste Chauffeur 
Van Nederland 2019 
(hh)

In Overtreding

Beruchte 
Sloppenwijken: Ewout 
In De Ghetto (hh)

Vanaf 31/7: Heathrow 
Airport

Helden Van Hier De Dierenkliniek Down 
Under

21:30
All You Need Is Jani

Vanaf 6/7: De 
Ambassade BE 

Beruchte 
Sloppenwijken: Ewout 
In De Ghetto (hh)
Vanaf 28/7: Heathrow 
Airport

Britains Got Talent 
2019

Spoedeisende Hulp
Australië 2

Vanaf 9/7: De 
Deurwaarders (hh)

Team Parate Eenheid
(hh)

Vanaf 31/7: De 
Douane In Actie

Helden Van Hier
De Dierenkliniek Down 
Under

22:30
24 Uur In De E.R. 24 Uur In De E.R. 24 Uur In De E.R. 24 Uur In De E.R. 24 Uur In De E.R. Helden Van Hier Make Or Break? (hh)

Ranking The Stars
Vanaf 19/7: De 
Slechtste Chauffeur 
van Nederland 2019 
(hh)

23:30

Ambulance (hh) Ambulance (hh) Ambulance (hh) Ambulance (hh) Ambulance (hh) Vanaf 4/7: Nightwatch
Nation

Programmaschema juli



Vanaf maandag 6 juli 2020 staat de vooravond van RTL 8 dagelijks in het teken van de 

liefde met Married at First Sight Australië. Tien koppels openen hun hart en stappen 

zonder voorkennis over hun toekomstig partner in het huwelijksbootje. Vinden ze de liefde 

van hun leven of laat het wetenschappelijk onderzoek en de kennis van de experts ze in de 

steek?

Elke dinsdag en woensdag van juli staat in het teken van RTL 8’s Summer of Love. Droom 

weg bij de films met het thema liefde in een prachtig zomers decor van strand, zee, 

vakantie en romantiek. Voor de lekkerste liefdesverhalen zit je goed bij RTL 8’s Summer of 

Love.

Married At First Sight Australië RTL 8’s Summer Of Love

Vanaf maandag 6 juli 19.00 uur Vanaf woensdag 1 juli 20.30 uur



Competities worden hervat

Langzaam maar zeker wordt voetbal weer opgepakt. Dit betekent dat we bij Ziggo Sport en FOX Sports
weer kunnen genieten van live voetbal!

Ziggo Sport:

• Vanaf 8 juni starten de twee hoogste afdelingen van Spanje weer. Op donderdag 11 juni wordt er 
mogelijk afgetrapt met de derby van Sevilla: Real Betis tegen Sevilla.

§ De premier league gaat op 17 juni weer van start, waarbij geen supporters zijn toegestaan. Dit 
betreft twee inhaalwedstrijden: ‘Manchester City – Arsenal’ en ‘Aston Villa – Sheffield United’. Het 
weekend erna gaat het overige programma verder.

§ Serie A (Italiaans voetbal) start weer op 20 juni.
§ Primeira Liga (Portugal) is ook te zien.

FOX Sports:

§ De Bundesliga mocht als eerste van start. Onze oosterburen zijn begonnen in het weekeinde van 
16 mei.



TV-kok James Martin reist door Frankrijk, waar hij als 

tiener z'n passie voor koken vond. Hij treedt in de 

voetsporen van zijn culinaire held Keith Floyd, die 30 jaar 

geleden ook een tv-serie maakte.

RuPaul’s Drag Race is terug! In deze spannende reeks 

strijden de meest fantastische drag queens om de titel 

America’s Next Drag Superstar. Kijk mee hoe ze dansen, 

zingen, acteren en lip syncen voor hun levens in weer een 

nieuwe reeks van RuPaul’s Drag Race. 

American Dad is een geanimeerde comedy show. Stan 

Smith, een all-American dad, is verschrikkelijk paranoïde 

door alle terroristische dreiging in de VS met alle 

vervelende gevolgen van dien. Zo viert hij zijn wantrouwen 

niet alleen bot op zijn werk bij de CIA, maar moet ook zijn 

familie het ontgelden.

James Martin’s French 
Adventure

American Dad!

Elke dinsdag 20.15 uur 

Vanaf 7 juli Vanaf 26 juli Vanaf 20 juli

Elke zondag om 19.00 uur Elke maandag om 19.00 uur

RuPaul’s Drag Race All Stars 
S4



Appel en Uitje wonen nog maar net in de stad en alles is 

nieuw voor ze. Soms raken ze in de war door alle 

indrukken. Maar Appel en Uitje zijn altijd positief en vinden 

hun eigen, unieke weg op het kleurrijke pad van het leven.

Vampirina is een nieuw meisje in de stad! Zij en haar 

familie van vampieren en monsters verhuizen van 

Transsylvanië naar Pennsylvania. Ze zijn klaar om 

iedereen te laten zien wat het betekent om op een 

spooktaculaire manier te leven. Vee kan niet wachten om 

nieuwe vrienden te maken. Maar nadat haar vleesetende 

huisplant de nieuwe buren afschrikt, is ze bang dat nieuwe 

vrienden maken niet zo gemakkelijk zal zijn.

Appel En Uitje 

Elke werkdag om 16:20 uur

Vanaf 22 juniVanaf 12 juli 

Elke zaterdag en zondag om 
08.00 uur 

Vanaf 6 juli 

Elke werkdag om 15.40 uur 

Po heeft al veel spannende uitdagingen doorstaan, maar 

niets kon hem voorbereiden op zijn grootste uitdaging tot 

nu toe. Als Kung Fu-leraar gaat hij samen met zijn 

leerlingen uit Panda Village op geweldige avonturen.

Vampirina Kung Fu Panda: Paws Of 
Destiny 



In the spotlight & 
commercieel aanbod 



Periode Juli – augustus

GRP’s 125 in bds 25-54 jaar 

Zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 & doelgroepzenders (24Kitchen, TLC, 
Discovery, FOX, FOX Sports, Comedy Central etc)

Tijdvak Floating, best effort: 70% prime time 

Titels

o.a. De RTL Klok, Het RTL Weer, RTL Boulevard, Het Beste Van 10 
Jaar The Voice, Ik Weet Er Alles Van, Married At First Sight, Oh Wat 
Een Jaar, Het Perfecte Plaatje, Chantals Pyjamaparty, Love Is In The 
Air, Beau, RTL 7 Mannenfilms, The Good Doctor, Grey’s Anatomy, RTL 
8 Vrouwenfilms en selectie thema zenders.

Ook in te kopen op andere doelgroepen.

Tarief € 22.500 per week

Vier de zomer!

Vanaf 20K: €170 per GRP
Vanaf 60K: €160 per GRP

Vanaf 100K: €150 per GRP + 50 bonus 
GRP’s op doelgroepzenders

Aanbod 1:
Billboard Doelgroep Plus Zomer Pakket

Aanbod 2:
Summer Vibes Promo & Floating Billboard Pakket



Actie ‘Nederland gaat weer open!’ groot 
succes
• Gemiddeld 45-50 aanmeldingen per dag, totaal meer dan 500 aanmeldingen 

ontvangen.

• Deelnemende ondernemers merken dat hun spotje werkt: meer klanten in de winkel 

en veel reacties van (nieuwe) klanten.

Reacties van kijkers op de oproep van de actie:

“Wat een goed idee! Ondernemers (klein - hoeft echt niet alleen lokaal te zijn) krijgen nu de 

mogelijkheid om een groter publiek aan te trekken die ze anders niet konden bereiken”.

“Natuurlijk zullen ze mogelijk meer aan een inzamelingsactie hebben, maar dat is 

onmogelijk. Er zijn misschien wel een miljoen kleine bedrijfjes. Wanneer heb je er dan 

recht op/wanneer niet? Dit is dan een veel beter alternatief. Een super idee van RTL 4 dat 

ze dit doen”. 

“Mensen weten waarschijnlijk wel dat ze al open zijn, maar het levert die bedrijven in ieder 

geval wel meer naamsbekendheid op”.

‘Nederland gaat weer open!’

Stapje voor stapje en met de juiste maatregelen 

openen ook onze kleinere ondernemers weer hun deuren 

voor het publiek. Wij beseffen dat de ondernemers elk 

duwtje in de rug kunnen gebruiken om weer op gang te 

komen. Vanuit die gedachte hebben wij ondernemend 

Nederland gratis reclamezendtijd aangeboden via het 

initiatief ‘Nederland gaat weer open’.



“Ik vind het leuk dat ze steeds meer aandacht aan het programma geven voor mijn 

gevoel nu met die laatste 3 extra afleveringen. De aankleding ziet er echt veel beter uit 

dan eerst! Daarnaast wordt het per aflevering origineler en beter. Dus alle lof voor RTL is 

deze tijd voor zo'n programma.”

“Mooie manier om tóch verbonden te blijven met je geliefden en juist nu een keer iets 

extra's te kunnen betekenen.!”

“Goed besluit! In deze tijd en de huidige opzet van het programma, past perfect. Vind het 

nu misschien wel mooier dan normaal.”

“Zeker een leuk programma, nu in de corona tijd mis ik wel de warmte. Helaas kan het 

niet anders. Wel een programma met positiviteit wat zeker moet blijven.”

“Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik All You Need Is Love altijd heb gekeken. Niet altijd 

consequent, maar als het opstond en had geen plannen, keek ik graag! Nu deze extra 

uitzendingen kijk ik elke week. Vind dat Robert het goed doet samen met de programma 

makers. Niet overdreven, maar integer en mooi! De verhalen, contact via beeld met 

kijkers, de liedjes.. Ja, dat is wat ik fijn vind nu om te zien! Hoop dat het nog even 

doorgaat!

“Heel knap hoe ze het format in zo'n korte tijd helemaal hebben kunnen aanpassen naar 

de huidige situatie. De reguliere afleveringen keek ik niet, maar deze variant vind ik leuk 

om naar te kijken.”

Bron: Onderzoek: WELOVEVIDEO-community, Online RTL panel

Inzichten uit de RTL WELOVEVIDEO-Community

Positieve reacties op 
extra afleveringen All You
Need Is Love
Onder andere vanuit de community kwam naar voren dat er meer positiviteit op TV
mocht komen en daarom heeft RTL besloten om alle mooie, sympathieke en
creatieve initiatieven in het land een podium te geven in 4 extra afleveringen van All
You Need Is Love.

Zaterdag 16 en 23 mei waren de eerste twee afleveringen om 21:30 uur te zien bij
RTL 4. Zaterdag 30 mei en 6 juni zijn de laatste twee afleveringen te zien op deze
zender.

§ De kijkers vinden de nieuwe opzet heel goed passen bij deze tijd.
§ Programma’s met warmte en positiviteit spreken de mensen heel erg aan.
§ Het nieuwe format wordt door een enkeling nog beter gewaardeerd dan het 

reguliere format.
§ Veel waardering voor RTL dat ze zo’n format zo snel hebben kunnen maken en 

aanpassen.



Invloed van 
corona op 
gezondheid

• 60% geeft aan dat corona van invloed is op de manier waarop men bezig is met gezondheid en 

ruim een kwart geeft aan dagelijks meer bezig te zijn met een gezonde leefstijl. 

• Meer gebruik van vitamines C & D door corona.

• De fysieke winkel, tv-reclame en folders zijn heel belangrijk om op de hoogte te blijven

• 46% geeft aan minder te sporten sinds corona, men sport nu meer om gezond te blijven, af te 

vallen en om het hoofd leeg te maken.

• 11% maakt gebruik van online sportlessen, Facebook, Instagram en vrienden/familie belangrijkste 

bronnen om op de hoogte te blijven. 

• 46% is anders gaan eten sinds de start van corona.

• 31% geeft sinds de start van corona meer geld uit aan voeding. 

• 13% heeft zijn eetstijl aangepast sinds de start van corona.

• 30% maakt meer gebruik van afhaal-/ bezorgdiensten

• 15% probeert vaker nieuwe recepten uit sinds de start van corona

• Men haalt vooral online inspiratie voor nieuwe kookrecepten.

Inzichten uit de RTL WELOVEVIDEO-Community

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met jouw vaste contactpersoon. Bron: Onderzoek: WELOVEVIDEO-community, Online RTL panel

Bekijk hier het volledige slidedeck met cijfers en inzichten.

https://adalliancenl.nl/de-invloed-van-corona-op-gezondheid/


WELOVEVIDEO-Community

• RTL’s eigen kwalitatief online panel 

• 700+ leden tussen de 18 en 54 jaar

Wat biedt het?

• Waardevolle inzichten

• Kwalitatieve resultaten

Hoe werkt het?

• Opdracht(en) mogelijk via de volgende modules: forum, vragenlijst, stepboard, challenge, 

dagboek en chat. 

• Ook is het mogelijk om jouw commercial (tv en online) mee te laten lopen in het onderzoek 

naar de kracht van de creatie.

WE       VIDEO
COMMUNITY

Ad Alliance biedt de mogelijkheid om 
jouw vraag in de community te stellen 
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