
 
 
 

  

 

Informatie Kieskeurig.nl 

 

KIESKEURIG.NL   ·   Richard Holkade 8 2033 PZ Haarlem   ·   T: 023 5430 000   ·   SALES@KIESKEURIG.NL 

 

 

Wie is Kieskeurig.nl? 

Kieskeurig.nl is sinds 1999 de meest betrouwbare en onafhankelijke product- en prijsvergelijker. Op 

Kieskeurig.nl komen dagelijks ruim 170.000 bezoekers, waarvan 92% een aankoopintentie heeft. 

Deze bezoekers worden geholpen bij het maken van de juiste keuze door het bieden van 

onafhankelijke, kwalitatieve product- en prijsinformatie, specificaties en 1.1 miljoen 

consumentenreviews. Omdat deze bezoekers goed geïnformeerd zijn, levert dit kwalitatief 

hoogwaardige leads op. Wij sturen per maand 2.2 miljoen leads door naar de aangesloten webshops. 

Wie bezoekt Kieskeurig.nl en wat doet deze bezoeker? 

- 170.000 unieke bezoekers per dag. 

- 60 % van het bezoek is tussen de 35 en 64 jaar oud. 

- Kieskeurig.nl bereikt 16,3% van de Nederlanders boven de 13 jaar. 

- 53% man en 47% vrouw. 

- 92% heeft een aankoopintentie. 

- Time on site: > 6 minuten. 

- +/- 5 pagina’s per bezoek. 

- 48% desktop, 29% smartphone, 23% tablet. 

- 2,2 miljoen leads per maand. 

- 1,1 miljoen betrouwbare consumentenreviews. 

 

Mijn webshop in de Kieskeurig.nl Winkelvergelijker 

Op Kieskeurig.nl vermelden wij o.a. de productprijzen, levertijden en andere informatie van 

aangesloten webshops. Consumenten worden via Kieskeurig.nl naar deze webshop doorgestuurd. 

Deze consumenten staan op het punt een aankoopbeslissing te nemen en hebben dus een hoge 

(online) koopintentie. Maandelijks vindt een verrekening plaats van het aantal leads dat Kieskeurig.nl 

naar jouw webshop heeft doorgestuurd. Kieskeurig.nl hanteert een cpc-afrekenmodel. 

 

Voorwaarden 

Om een winkel aan te kunnen sluiten bij Kieskeurig.nl zijn drie zaken essentieel: 

 

• Je webshop voldoet aan de basisvoorwaarden die Kieskeurig.nl stelt. Je webshop moet 

minimaal een jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder dezelfde eigenaar 

en de webshop moet minimaal zes maanden online actief zijn. 

• Je gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.  

• De webshop voldoet aan alle wettelijke eisen en je bent in staat een correcte pricefeed aan te 

leveren, inclusief ean-codes.  
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Aansluitkosten 

Eenmalig betaal je €350,- aansluitkosten. Na de opname in de Winkelvergelijker op Kieskeurig.nl, 

betaal je alleen de doorgestuurde leads. Er wordt pas gefactureerd als de factuur minimaal €75,- 

bedraagt. 

 

Banneren op Kieskeurig.nl 

Op Kieskeurig.nl zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van adverteren, naast het aansluiten 

bij de Winkelvergelijker. Banners kunnen op verschillende niveaus worden ingezet: 

 

    GOP: getarget op productgroep (bijvoorbeeld GSM) 

    ROC: run of channel (bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten) 

    ROS: run of site (op geheel Kieskeurig.nl) 

 

Kieskeurig.nl is responsive. Dezelfde pagina wordt met een andere lay-out getoond op de 

verschillende devices waarmee de consument Kieskeurig.nl bekijkt. Op deze verschillende devices is 

apart te banneren. De mogelijkheden en tarieven vind je op onze tariefkaart. Vraag deze op via 

sales@kieskeurig.nl. 

 

Aanmelden bij Kieskeurig.nl 

Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar de mogelijkheden over een aansluiting in onze 

winkelvergelijker, mail dan naar sales@kieskeurig.nl. 


