
Ad Alliance is hét videopowerhouse van Nederland, waar de 
krachten van sterke mediamerken samen komen. Onze
kwalitatieve content, mooie verhalen en oog voor wat er leeft in de 
samenleving zijn de basis voor ons rijke product-aanbod dat alle
generaties aanspreekt. Daarmee zijn we 24/7 daar waar de 
consument is, op alle platformen en via ieder device. Met onze
zenders en digitale platformen bieden we massa- en selectief
bereik en daarmee een krachtig aanbod aan crossmediale
campagne-mogelijkheden. Vanuit deze netwerkgedachte gaan we 
als bondgenoot tot het uiterste om jouw doelstellingen te
realiseren.

TOGETHER
AD ALLIANCE



Op 1 oktober gaat de online kansspelmarkt in Nederland open en Ad Alliance heet de spelers
op deze markt welkom!

Om ons goed voor te bereiden op deze nieuwe markt hebben we in samenwerking met 
Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder 1500 Nederlandse consumenten in de leeftijd van 18 
t/m 59 jaar die weleens deelnemen aan kansspelen. Uit dit onderzoek bleek onder andere: 

INSIGHTS

De uitkomsten van het onderzoek geven een uitgebreide inkijk in de profielen en het 
mediagebruik van kansspelspelers. Wil je meer informatie of een uitgebreide analyse van de 
resultaten?

Neem dan contact met Lars Schmittmann
via lars.schmittmann@adalliance.nl of +31 (0)6-43824740
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Beleid Kansspelen Op Afstand

Vanuit ons beleid met betrekking tot Kansspelen op 
Afstand is er bij de opening van deze nieuwe markt voor 
gekozen om te streven naar branche-exclusiviteit. Dat 
betekent dat we in beginsel maar één commercial gericht 
op kansspelen op afstand per reclameblok plaatsen. Bij 
wijze van uitzondering kan er een tweede uiting uit deze 
branche in hetzelfde blok geplaatst worden. 

We hanteren een minimale spotlengte van 20 seconden 
en de maximale lengte van de commercial is 60 seconden. 

Om een kwalitatieve omgeving voor onze kijkers en de 
campagnes te waarborgen zullen we feedback ophalen bij 
de kijker en verder volgen we nauwlettend de 
ontwikkelingen (inclusief regelgeving). Indien nodig 
passen we ons beleid en proposities hierop aan. 

mailto:lars.schmittmann@adalliance.nl


De inzichten uit dit onderzoek zijn de basis voor onze nieuwe Q4 Kansspelpakketten.

Deze pakketten zijn in te kopen voor het vierde kwartaal. De pakketten combineren de kracht van diverse 
middelen uit ons portfolio en zijn gericht op het realiseren van een grote zichtbaarheid rondom sport en een 
hoog bereik onder mannen. De pakketten krijgen voorrang bij indeling en zijn tegen een vast tarief in te kopen. 
Alle indexen (m.u.v. spotlengte index) zijn verwerkt in het tarief.

€ 870.000 € 680.000 € 300.000

TV Spot

Premium Sport
Eerste keuze in de blokken rondom onze 
premium sport content, waaronder Champions 
League, Darts en Formule 1

200 GRP’s* 100 GRP’s* 50 GRP’s*

Kijkcijfertoppers Eerste keuze in de blokken rondom onze best 
bekeken content op RTL4 , RTL5, RTL7 170 GRP’s* 140 GRP’s* 55 GRP’s*

Bereik
Zichtbaarheid op een brede selectie van 
passende Ad Alliance zenders voor een hoog
bereik de doelgroep

290 GRP’s* 280 GRP’s* 115 GRP’s*

TV 
Billboarding Premium Sport 1.000 sponsoruitingen op Eurosport voor het 

claimen van het sport umfeld 63 GRP’s*

Online
Video

Premium Sport Zichtbaarheid rondom de sportcontent op de 
online platformen van Ad Alliance

150.000 
impressies

75.000 
impressies

Aanvullend bereik Selectieve titels worden ingezet om het 
campagne bereik te verhogen

250.000 
impressies

250.000 
impressies

OVX Header Umfeld
Autoplay video uiting bovenaan de website, 
geplaatst in een relevant umfeld voor de 
doelgroep (bijv. lifestyle, tech, innovatie)

1,4 mio 
impressies

857.000 
impressies

SPORT

* GRP’s op basis van doelgroep M25-54 en spotlengte 30 seconden, inzet vanaf 21:00 uur, billboarding GRP’s indicatief. Alle bedragen en 
percentages zijn exclusief BTW.

Q4 KANSSPELPAKKETTEN

INZET
GOUD ZILVER BRONS



OVERIGE INKOOPMOGELIJKHEDEN

Alle informatie over deze pakketten en alle overige reguliere inkoopmogelijkheden
vind je op hier op onze site: https://www.adalliance.nl/inkoopinformatie/

Naast de Q4 Kansspelpakketten kun je ook
via de reguliere tariefkaartmogelijkheden
inkopen. Dit kan bijvoorbeeld middels
specifieke inkoop, waarbij je zelf de 
programma's kiest waar jouw commercial 
vertoond wordt. Daarnaast bieden we ook
het Kansspel Pakket en
Doelgroeppakketten met sturing naar
kansspeltijdvak. 

Neem contact op met jouw
contactpersoon bij Ad Alliance of met Lars 
Schmittmann om de mogelijkheden te
bespreken.

Doelgroeppakket
Het is ook mogelijk om een Doelgroep-
pakket in te kopen met sturing naar
kansspeltijdvak. Er zijn verschillende
doelgroeppakketten waarbij we met een
brede selectie aan zenders zorgen voor
een hoog bereik in jouw doelgroep. De 
toeslag voor deze inkoop-mogelijkheid is 
10%. Je vindt een overzicht van de 
verschillende Doelgroeppakketten in onze
ratecard 2021.

Kansspel Pakket (tijdvak)
Wij zetten een combinatie van passende en
goed bekeken zenders in, zodat je een hoog
bereik binnen jouw doelgroep behaalt. 

• Sturing: 21:00-25:00 uur
(19:00-25:00 uur mogelijk voor long-
odds) 

• Productindex: 111

• Indeling: RTL 4,5,7,8,Z en een selectie
van passende full audit zenders

https://www.adalliance.nl/inkoopinformatie/


Wij gaan graag met je in gesprek om de juiste oplossing voor 

jouw merk te vinden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem 

dan contact op met:

Lars Schmittmann (Group Lead Kansspelen op afstand): 

lars.schmittmann@adalliance.nl

+31 (0)6-43824740

Of met je vaste contactpersoon bij Ad Alliance.

mailto:lars.schmittmann@adalliance.nl


Voor de Q4 Kansspelpakketten gelden onderstaande voorwaarden, onder voorbehoud van wijzigingen in regelgeving

Voor alle inkoopmogelijkheden gelden de algemene 
voorwaarden. Deze vind je hier: 

https://adalliance.nl/inkoopinformatie/algemene-voorwaarden-
nlen/.

Spot

• De commercials worden ingedeeld vanaf 21.00 uur

• Er geldt een minimale spotlengte van 20” en een maximale
spotlengte van 60”, inclusief een eventuele tag-on (max. 1 tag-
on van max. 10 sec. toegestaan). De prijzen van het pakket zijn
gebaseerd op 30”, bij afwijkende spotlengtes wordt de prijs van 
het pakket bepaald aan de hand van de spotlengte-index. Deze 
zijn terug te vinden op adalliance.nl/inkoopinformatie

• De Sport en Specifieke inzet krijgen voorrang bij indeling op 
reguliere inkoop, op volgorde van het pakket (Goud-Zilver-
Brons) 

• De blokselectie bij Sport en Specifiek moet selectief zijn in de 
doelgroep M25-54 en 150% van de doelstelling omvatten en
dient per maand te worden aangevraagd binnen de initiële
inkoopperiode. Voor Sport mag maximaal 75% rondom
Champions League worden ingezet

• Optimalisatie van de Sport en Specifieke inzet (bij- en afboeken
spots) via o.a MBS is mogelijk, maar na de initiële
inkoopperiode krijgt de adverteerder dezelfde garanties als bij
reguliere Specifieke inkoop en vervalt de voorrang bij indeling.

• Over- en onderscores van de Spotproducten binnen het pakket
(in verschillende maanden) worden met elkaar verrekend. De 
over- en onderscores worden niet verrekend met regulier
ingekochte Spotproducten en de overige producten binnen het 
pakket

• Dit pakket is gebaseerd op de doelgroep M25-54 

Billboarding

• De inzet van Billboarding is op basis van aantallen, de 
genoemde GRP’s zijn indicatief

• Er zijn vooraf geen uitzendschema’s beschikbaar voor de 
billboarding inzet

AANVULLENDE VOORWAARDEN Q4 KANSSPELPAKKETTEN

Algemeen

• Indien je gebruik maakt van de reguliere
inkoopmogelijkheden, waarbij je een commitment en
basisjaarprijs met ons afspreekt, dan tellen de bestedingen
van dit pakket mee in het totaalbudget

• De in een mediacontract afgesproken basisprijzen zijn niet 
van toepassing op de Q4 Kansspelpakketten

• Het pakket wordt op basis van de media-inzet evenredig 
uitgeleverd over de maanden. Voor de Premium Sport inzet 
is dit naar rato van de beschikbare voorraad.

• Maximaal 1 pakket in te kopen per adverteerder per periode

• Bij annulering voor 1 juli 2021 zijn wij gerechtigd 25% 
annuleringskosten in rekening te brengen

• Bij annulering vanaf 1 juli 2021 zijn wij gerechtigd 100% 
annuleringskosten in rekening te brengen

• Alle genoemde tarieven en percentages zijn exclusief BTW

https://adalliance.nl/inkoopinformatie/algemene-voorwaarden-nlen/

