List rental
Adressen zijn voor derden beschikbaar. Wij onderscheiden online en offline mogelijkheden. Wij kunnen een sponsored
e-mail (online) op ons bestand versturen naar de door u gewenste selectie. Uw boodschap wordt dan door ons
verzonden binnen het WIJ.nl template. Daarnaast stellen wij naam/adres/woonplaats/telefoonnummer gegevens
beschikbaar aan derden (offline), waarbij wij o.a. kunnen selecteren op postcodegebied en fase zwangerschap / leeftijd
kind. Hierdoor kan de doelgroep heel gericht worden bereikt.
Kenmerken database WIJ Special Media BV:






Jaarlijkse instroom van circa 156.000 adressen van zwangere vrouwen
Selecties mogelijk op NAW-gegevens, e-mailadres, verwachte geboortedatum, leeftijd moeder, rangorde kind
en broncodering
Van circa 90% van de nieuwe adressen in onze database verkrijgen wij bij aanmelding ook een opt-in op het emailadres
Na de bevalling worden de geboortedatum baby, roepnaam, geslacht, en eventueel afwijkende achternaam
geregistreerd
Totale omvang: 1 mln. Gezinnen

Naam, adres, woonplaats (NAW)
Overzicht standaard tarieven voor éénmalige adreshuur gebaseerd op NAW-gegevens.
Tarieven gelden bij eenmalig gebruik. Alle genoemde bedragen zijn excl. btw. Op deze tarieven is geen bureaukorting
van toepassing.
Leeftijd kind

0 t/m 50.000

50.000 t/m 100.000

100.000 t/m 200.000

200.000 t/m 300.000

0 t/m 3 maanden

€ 0,93

€ 0,84

€ 0,75

n.v.t.

4 t/m 6 maanden

€ 0,84

€ 0,77

€ 0,68

n.v.t.

7 t/m 9 maanden

€ 0,75

€ 0,67

€ 0,61

n.v.t.

10 t/m 12 maanden

€ 0,64

€ 0,58

€ 0,53

n.v.t.

13 t/m 18 maanden

€ 0,51

€ 0,47

€ 0,42

n.v.t.

19 t/m 24 maanden

€ 0,44

€ 0,41

€ 0,34

n.v.t.

2 jaar en ouder

€ 0,38

€ 0,33

€ 0,30

€ 0,24

Geen specifieke
leeftijd kind

€ 0,35

€ 0,30

€ 0,27

€ 0,21

Tarieven per adres in euro’s
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Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (NAW-T)
Overzicht standaard tarieven voor éénmalige adreshuur gebaseerd op NAW-T-gegevens.
Tarieven gelden bij eenmalig gebruik. Alle genoemde bedragen zijn excl. btw. Op deze tarieven is geen bureaukorting
van toepassing.
Leeftijd kind

0 t/m 50.000

50.000 t/m 100.000

100.000 t/m 200.000

200.000 t/m 300.000

0 t/m 3 maanden

€ 1,11

€ 1,01

€ 0,90

n.v.t.

4 t/m 6 maanden

€ 1,01

€ 0,92

€ 0,82

n.v.t.

7 t/m 9 maanden

€ 0,90

€ 0,81

€ 0,73

n.v.t.

10 t/m 12 maanden

€ 0,77

€ 0,69

€ 0,64

n.v.t.

13 t/m 18 maanden

€ 0,61

€ 0,56

€ 0,50

n.v.t.

19 t/m 24 maanden

€ 0,52

€ 0,49

€ 0,41

n.v.t.

2 jaar en ouder

€ 0,46

€ 0,40

€ 0,36

€ 0,35

Geen specifieke
leeftijd kind

€ 0,42

€ 0,36

€ 0,32

€ 0,30

Tarieven per adres in euro’s

Extra kosten NAW (T) bestanden
Selectiekosten
€ 350 voor het eerste bestand
€ 150 voor het tweede bestand
Minimumorderbedrag € 2.000
De volgende kenmerken zijn aan te vragen:
 NAW-gegevens “vrouw/gezin”
 Geboortedatum kind
15% toeslag
 Naam kind
10% toeslag
 Geslacht kind
10% toeslag
 Geboortedatum moeder
10% toeslag
 Rangorde van kinderen
10% toeslag

Een DDMA lid zet datadriven marketing in om een
relevante dialoog aan te gaan met de consument.
Respect voor privacy staat hierbij centraal.

Overige bepalingen:
 In het geval van hergebruik van de adressen binnen vier
weken geldt een korting van 40% op de adresprijs.
 Indien één adres twee keer binnen vier weken wordt
benaderd via verschillende kanalen (bijvoorbeeld DM +
TM) geldt een korting van 40% op het tarief voor de
tweede benadering.
 Tellingen en leveringen dienen schriftelijk of via e-mail
te worden aangevraagd.
 Levering van de adressen gebeurt uiterlijk zeven
werkdagen na ontvangst van een ondertekende
orderbevestiging.
 De afnemer is verantwoordelijk voor het ontdubbelen
op het Bel-Me-Niet-Register. Wij rekenen netto af, op
basis van een ontdubbelingsverslag.

WIJ Special Media gaat op de juiste manier om met
persoonsgegevens in het toesturen van reclame.

WIJ Special Media BV · Tel. 0229 - 21 26 72 · sales@wij.nl · geldig t/m december 2017

2/2

