
Promoot je luxe wellness vakantiehuis of groepsaccommodatie op
een unieke en doeltreffende manier

Voor een select aantal eigenaren van luxe wellness vakantiehuizen en
groepsaccommodaties kunnen wij betaalde promotie mogelijkheden aanbieden op onze
websites. Wij doen dit bewust voor slechts een beperkt aantal huiseigenaren om op deze
manier een stukje exclusiviteit te kunnen bieden. Eén en ander is met name interessant als
je een vakantiehuis voor een grote groep met ligging in Nederland, België, Duitsland of
Frankrijk wilt promoten of een vakantiehuis of villa met privé binnenzwembad en/of
meerdere wellness faciliteiten.

Omdat wij een groot aantal websites beheren, waarmee we bijna de gehele vakantiehuizen
markt in Nederland en België bereiken, kunnen wij heel gericht plekken aanbieden waar
bezoekers komen die matchen met de doelgroep van een accommodatie eigenaar. Wij
hebben meer dan 200.000 unieke bezoekers per maand op onze websites. Veel familie- en
vrienden groepen vinden bij ons hun ideale accommodatie.

Aanbiedingen op maat:
Voor elke aanvraag zullen wij een op maat gemaakte aanbieding doen, waarbij wij minimaal
een overeenkomst aangaan voor 6 maanden. Deze 6 maanden dienen vooraf voldaan te
worden om de noodzakelijke inspanningen bij het opzetten van een promotie te vergoeden.
Na de periode van 6 maanden kan er gekozen worden om te verlengen met steeds minimaal
6 maanden.

Welke promotiemogelijkheden kunnen wij bieden:
● Productpagina waar een uitgebreide omschrijving (op basis van de door de eigenaar

aangeleverde informatie) van de accommodatie gemaakt zal worden inclusief door
de eigenaar aangeleverde afbeeldingen (minimaal 4) en met de uitgebreide filters die
wij gebruiken.
Deze productpagina zorgt direct voor een mooie link naar de website of pagina van
de accommodatie.

● SEO optimalisatie van de productpagina door ons, specifiek gemaakt per website en
doelgroep.

● Uitgelichte plaatsing bovenaan 1 of meerdere pagina’s waardoor de accommodatie
als 1 van de eerste 2 (op mobiel) of 3 (op grotere devices) in beeld zal komen.

● De accommodatie zal meedraaien in de overzichts-, categorie en filter pagina’s net
als ons andere aanbod.

● De accommodatie zal meedraaien in ons generieke aanbod op de diverse pagina’s.
● Minimaal 1x per 3 maanden zal de accommodatie worden gepromoot via een van

onze sociale media kanalen.
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Kosten voor een betaalde promotie:
Zoals reeds aangegeven zal een betaalde promotie altijd maatwerk bevatten, maar we
hanteren een minimale prijs van 50 euro per maand per vakantiehuis of
groepsaccommodatie.

Deze prijs is inclusief plaatsing van het product op 1 website naar keuze en een uitgelichte
plaatsing op 1 pagina die zo specifiek mogelijk aansluit bij de gewenste doelgroep. Het is
uiteraard mogelijk de accommodatie op meerdere van onze websites en pagina’s te
promoten.

Prijsindicatie (altijd inclusief productpagina op de website van keuze):
Promotie op een pagina van een website,  categorie één, 200 euro per maand:

● https://familieweekend-accommodatie.nl/
Deze website heeft bij benadering 10.000 tot 20.000 bezoekers per maand en is de
nummer één als het om het vinden van familie accommodaties gaat. Veel
familieweekenden beginnen hier, ook voor inspiratie.

Promotie op een pagina van een website,  categorie twee, 100 euro per maand:
● https://www.grote-vakantiehuizen-ardennen.com/
● https://grote-vakantiehuizen-nederland.com/
● https://www.vakantiehuis-met-binnenzwembad.be/
● https://www.vakantiehuis-met-bubbelbad.com/
● https://www.vakantiehuis-met-hond.nl/
● https://www.vakantiehuis-zeeland.be/

Promotie op een pagina van een website, categorie drie, 75 euro per maand:
● https://groepsaccommodatie-20-personen.com/
● https://groepsaccommodatie-wintersport.com/
● https://www.grote-groepsaccommodatie.com/
● https://www.huisje-aan-het-water.nl/
● https://www.vakantiehuis-omheinde-tuin.nl/
● https://www.vakantie-watervilla.com/

Promotie op een pagina van een website categorie vier, 50 euro per maand:
● https://www.huisje-in-het-bos.com/
● https://www.wellness-villa.com/
● https://grote-vakantiehuizen-duitsland.com/
● https://groepsaccommodatie-20-personen.com/
● https://groepsaccommodatie-aan-zee.com/

*Bekijk de complete lijst met website mogelijkheden aan het einde van dit document.

Extra plaatsing bovenaan een pagina kost per pagina:
Categorie 1 - 50 euro per maand.
Categorie 2 - 35 euro per maand.
Categorie 3 - 25 euro per maand.
Categorie 4 - 15 euro per maand.
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Voorbeeld van een promotie:
https://www.vakantieboerderij-nl.nl/overzicht/landhuis-hefswal-nederland-groningen-22-perso
nen/ (productpagina voor deze exclusieve woning)

https://www.vakantieboerderij-nl.nl/vakantieboerderij-met-binnenzwembad/ (bij de eerste
producten getoond op deze pagina)
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Voorwaarden:
Alle promoties zijn voor een minimale duur van 6 maanden (categorie 1 - minimaal 3
maanden) welke vooruit betaald dienen te worden. Dit i.v.m. de opstartkosten voor het
opmaken van de productpagina’s en het invoegen van de accommodatie op de gewenste
sites en pagina’s.

Na afloop van de eerste 6 maanden kan de promotie telkens met 6 of 12 maanden worden
verlengd indien gewenst.

Contact:
In principe zal het meeste contact via de mail gaan en, indien nodig, telefonisch om
bepaalde zaken die beter telefonisch uit te leggen zijn op die manier nog netjes kort te
sluiten.

Neem met uw vragen contact op met info@de-vakantie-specialist.nl.

*Bekijk de complete lijst met website mogelijkheden op de volgende pagina van dit
document.
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Overzicht websites per categorie:

Categorie 1:
● https://familieweekend-accommodatie.nl/

Categorie 2:
● https://groepsaccommodatie-wintersport.com/
● https://www.grote-vakantiehuizen-ardennen.com/
● https://grote-vakantiehuizen-nederland.com/
● https://www.mindervalide-bungalows.nl/
● https://www.vakantiehuis-20-personen.be/
● https://www.vakantiehuis-met-binnenzwembad.be/
● https://www.vakantiehuis-met-bubbelbad.com/
● https://www.vakantiehuis-met-hond.nl/
● https://www.vakantiehuis-met-sauna.com/
● https://www.vakantiehuis-zeeland.be/
● https://www.vakantiehuis-met-bubbelbad.com/
● https://www.villa-met-prive-zwembad.com/
● https://www.vriendenweekend-uitjes.nl/
● https://www.wintersport-oostenrijk.eu/

Categorie 3:
● https://groepsaccommodatie-20-personen.com/
● https://groepsaccommodatie-30-personen.com/
● https://groepsaccommodatie-40-personen.com/
● https://www.groepsaccommodatie-belgie.be/
● https://groepsaccommodatie-met-zwembad.com/
● https://groepsaccommodatie-wintersport.com/
● https://www.grote-groepsaccommodatie.com/
● https://www.huisje-aan-het-water.nl/
● https://www.huisje-met-bubbelbad.com/
● https://www.huisje-met-hottub.com/
● https://www.particulier-vakantiehuis.com/
● https://www.vakantieboerderij-nl.nl/
● https://www.vakantiehuis-10-slaapkamers.nl/
● https://vakantiehuis-12-personen.be/
● https://www.vakantiehuis-met-vissteiger.nl/
● https://www.vakantiehuis-omheinde-tuin.nl/
● https://www.vakantie-watervilla.com/
● https://www.villa-met-bubbelbad.com/
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Categorie 4:
● https://www.boomhut-huren.com/
● https://www.chalet-ardennen.com/
● https://www.familie-vakantiehuis.com/
● https://www.goedkope-groepsaccommodatie.com/
● https://grote-vakantiehuizen-duitsland.com/
● https://grote-vakantiehuizen-frankrijk.com/
● https://www.groepsaccommodatie-12-personen.com/
● https://groepsaccommodatie-20-personen.com/
● https://groepsaccommodatie-aan-zee.com/
● https://www.groepsaccommodatie-limburg.nl/
● https://www.huisje-ardennen.com/
● https://www.huisje-in-de-natuur.nl/
● https://www.huisje-in-het-bos.com/
● https://www.huisje-met-sauna.nl/
● https://www.kasteel-ardennen.be/
● https://www.vakantiehuis-denemarken.com/
● https://www.vakantiehuis-duitsland.com/
● https://www.vakantiehuis-luxemburg.com/
● https://www.vakantiehuis-met-zwembad.com/
● https://www.vakantiehuis-open-haard.nl/
● https://www.vakantiehuis-zeeuws-vlaanderen.com/
● https://www.weekendje-weg-nederland.nl/
● https://www.wellness-bungalows.com/
● https://www.wellness-villa.com/
● https://www.wintersport-chalet.be/
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