
Ratecard 2023
Bij Ad Alliance komen de krachten van sterke spelers in het media-landschap
samen. De kwalitatieve content en mooie verhalen zijn de basis voor ons rijke
productaanbod.

Ook voor de branche Online Kansspelen bieden we speciale inkoop-
mogelijkheden aan. De wet- en regelgeving en ons eigen beleid met
betrekking tot de inzet van Online Kansspel advertenties staan hierbij
centraal. Ons beleid is gericht op het waarborgen van een kwalitatieve
omgeving voor de kijkers en adverteerders.

Ad Alliance verkoopt spotzendtijd zolang dit wettelijk toegestaan is.
Indien er een verbod komt, kan de eventueel geboekte zendtijd
kosteloos worden geannuleerd voor de maand waarin het verbod geldt.

In deze ratecard vind je een overzicht van de speciale
inkoopmogelijkheden voor de branche Online Kansspelen.
Het inzetten van reguliere inkoopopties is voor deze branche niet
mogelijk.



Voor de inkoop van spotzendtijd werken we met twee netto basisprijzen per
GRP: een content en een tijdvak basisprijs. Voor online kansspelen wordt de
basisprijs per maand bepaald.
• De content basisprijs geldt voor specifieke inkoopvormen, waarbij het

mogelijk is om zelf de programmering te kiezen.
• De tijdvak basisprijs is bedoeld voor het tijdvakpakket, waarbij de

campagne door ons wordt ingedeeld in het juiste tijdvak over diverse
zenders.

Elke doelgroep kent een eigen doelgroepindex. De maanden hebben een
eigen maandindex en onze diverse online kansspelpakketten hebben een
eigen productindex. Welke inkoopvorm jij kiest, bepaalt de hiërarchie van de
indeling. Voor een goede balans in vraag en aanbod publiceren we
maandelijks op onze site per product een marktindex.

Beleid branche Online Kansspelen: TV Spot

• We plaatsen maximaal één reclame-uiting voor een Online Kansspel in een reclameblok
• De maximale spotlengte van een reclame voor een Online Kansspel bedraagt 30 

seconden
• Het gebruik van tag-ons is bij een reclame voor een Online Kansspel niet toegestaan
• Alle commercials voor Online Kansspelen worden na 22.00 uur uitgezonden. Op verzoek 

is het ook mogelijk om commercials vanaf 21.00 uur uit te zenden
• Reclame voor Online Kansspelen mag geen publiek bereiken dat voor meer dan 25% 

bestaat uit minderjarigen en jongvolwassenen tezamen
• Special Advertising is niet toegestaan voor Online Kansspelen

Content basisprijs
Doelgroep-

index Product-index Maandindex GRP Prijsx x x =
Tijdvak basisprijs
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indexx
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120 112 118 153 182 173 127 129 182 175 160 169

Marktindexen
Marktindexen kunnen per product variëren van 85 tot en met 115 en worden maandelijks gepubliceerd op adalliance.nl.

Maandindexen

PAKKET STURING PRODUCTINDEX INDELING* MIN. GRP’S

Online Kansspelen
Specifiek Fixed Budget

O.b.v. selectieve blokselectie (200%) 
Maximaal 10% aan te vragen rondom
Champions League

250
Zelf samengestelde
zendercombinatie met
blokselectie na 22:00 uur*

15

Online Kansspelen
Specifieke GRP

O.b.v. selectieve blokselectie (200%) 
Maximaal 10% aan te vragen rondom 
Champions League

250
Zelf samengestelde
zendercombinatie met
blokselectie na 22:00 uur*

N.V.T.

Online Kansspelen
Tijdvakpakket 22:00 - 26:00 uur* 160

RTL 4, 5, 7, 8, Z en brede
selectie van passende full
audit zenders

15

SPOTLENGTE INDEX

5 sec 40

10 sec 50

15 sec 60

20 sec 75

25 sec 85

30 sec 100

Voorkeursposities*

POSITIE TOESLAG

1e positie 30%

2e positie 15%

Voorlaatste positie 10%

Laatste positie 12,5%

Spotlengte-indexen

* Voorkeursposities zijn alleen in combinatie 
met Specifiek Fixed Budget of Specifieke GRP in 
te kopen.

Producten

* De daadwerkelijke uitzendtijd van een reclameblok kan mogelijk verschillen van de geplande uitzendtijd. We boeken op basis van geplande uitzendtijd

http://adalliance.nl


Met een groot aanbod van digitale titels en platformen biedt Ad Alliance
jou het grootste lokale Online Videonetwerk van Nederland. Wekelijks
bereiken we 65% van alle Nederlanders met premium content in een
brandsafe omgeving. Wij bieden Instream Video, Bumper Ads en
Outstream Video aan. Meer informatie over deze producten kun je lezen
op adalliance.nl. Hiernaast vind je een greep uit ons netwerk.

Beleid branche Online Kansspelen: Online Video

Voor Online Video is het alleen mogelijk om onze pakketten
managed in te kopen. Om te waarborgen dat we campagnes
voor Online Kansspelen op de juiste manier uitleveren gelden
daarnaast een aantal verplichte sturingselementen:

• Uitsluiten publisher YouTube en enkele websites vanwege
jong profiel (index 125)

• Technische targeting: standaard vanaf 22:00 uur, vanaf
21:00 uur op verzoek (kosteloos voor Online Kansspelen)

• Audience targeting: vanaf 24 jaar (index 115)

Verplichte sturing

PAKKET CONTENT INSTREAM VIDEO BUMPER AD OUTSTREAM

Ad Alliance Netwerk Ad Alliance Portfolio
excl. Videoland Basis € 22,50 € 13,50 € 12,00

Inkoopmogelijkheden Managed CPM (EXCL. VERPLICHTE STURINGSELEMENTEN)

Aanvullende sturing & targeting

STURING INDEX

Run of Site 125 - o.b.v. Ad Alliance 
Netwerk

CAPPING INDEX

CAP < 5 115

SPOTLENGTE INDEX

21-30’’ 125

TECHNISCHE 
TARGETING INDEX

Device 125

Geo 125

Position 150

http://www.adalliance.nl/


Aanbieders van Online Kansspelen mogen alleen inkopen indien zij in het bezit zijn van een door de KSA
verstrekte en geldige vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand. Voor meer informatie over
Online Kansspelen verwijzen we je naar kansspelautoriteit.nl. Naast de relevante wetgeving is ook de
Reclame Online Kansspelen (ROK) van toepassing, deze is op de website van de Stichting Reclame Code
terug te vinden https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-online-kansspelen-rok-2021/.

Op adalliance.nl vind je uitgebreide informatie over onze inkoopmogelijkheden. De algemene voorwaarden
en inkoopvoorwaarden van Ad Alliance zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Ad Alliance van
toepassing. Neem voor vragen contact op met je vaste contactpersoon. De gegevens van ons team zijn te
vinden op adalliance.nl/ons-team of je kunt contact met ons opnemen via adverteren@adalliance.nl.

Naast TV Spot en Online Video bieden we iedere maand ook een beperkt aantal
billboardpakketten aan voor de branche Online Kansspelen. Deze speciale
pakketten bieden we aan via een veiling bij inschrijving. Iedere maand informeren
we de aanbieders van Online Kansspelen apart over ons actuele billboard aanbod
via een mailing. Heb je interesse in deze billboardpakketten en wil je de
maandelijkse mailing ontvangen? Meld je dan aan via bbveiling@adalliance.nl.

Ook bieden we andere inkoopmogelijkheden zoals Display en Branded Content.
Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon.

https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-online-kansspelen-rok-2021/
http://www.adalliance.nl/
http://adalliance.nl/ons-team
mailto:adverteren@adalliance.nl
mailto:bbveiling@adalliance.nl

