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Partnerformules PaardenPunt Vlaanderen 
Aanbod 2017-2019 

 

Nieuw: Commerciële samenwerking 

Vanaf 2017 stelt PaardenPunt Vlaanderen de deuren open voor commerciële partners. Hiermee 
gaan wij voor het eerst in op de regelmatige aanvragen om bedrijven, diensten, producten,… via 
onze organisatie in de kijker te plaatsen.  
Om tegemoet te komen aan de wensen en noden van zowel grote bedrijven als van kleinere – 
eventueel zelfs niet commerciële – organisaties, werkten wij een aantal standaardformules uit. 
Voldoen deze niet aan uw verwachtingen, bekijken we graag samen met u een partnerschap op 
maat. Aarzel niet om contact met ons op te nemen:  
 
 

Katrien Van Miert 
Communicatiemanager 

katrien@paarden.vlaanderen 
0478 95 67 91 

Jan De Boitselier 
Manager Beleid en Adviezen  

jan@paarden.vlaanderen 
016 442 001 | 0473 88 68 34 

 
 
PaardenPunt Vlaanderen staat voor neutraliteit en deskundigheid. De partnerinformatie die via 
onze kanalen verspreid wordt, mag deze waarden niet in het gedrang brengen. Daarom kijken wij 
de aangeleverde input zorgvuldig na. Wij aanvaarden bijvoorbeeld enkel afbeeldingen van ruiters 
te paard indien deze een helm dragen en evalueren de paardvriendelijkheid van elke boodschap. 
Enkel op deze manier, kunnen wij onze opdracht als betrouwbaar adviesorgaan optimaal blijven 
uitvoeren. Ongetwijfeld zal deze aanpak ook het verhaal dat u via ons vertelt extra versterken.     
 
 

Over PaardenPunt Vlaanderen 

Als officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, vertegenwoordigt PaardenPunt 
Vlaanderen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden 
betrokkenen. Bovendien ondersteunt het PaardenPunt de overheid bij de uitwerking en 
aanpassing van regelgeving.  
 
Door regelmatig overleg te plegen en intensief samen te werken, trachten we concrete 
problemen en opportuniteiten voor de paardensector aan te pakken. Hiertoe werden binnen het 
PaardenPunt drie subsectoren opgericht:  

 Fokkerij 
 Sport en recreatie 
 Beroepen en opleidingen 

 
We werken voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes en geven uitvoering aan het 
Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, een toekomstvisie met concrete opdrachten die 
opgesteld werd door de Vlaamse overheid.  
 
Iedereen kan bij ons terecht voor:  

 hulp bij specifieke vragen; 
 info rond alle aspecten van paardenhouderij; 

http://paarden.pwebsolutions.be/nl/Erkende-organisaties-Subsectoren#fokk
http://paarden.pwebsolutions.be/nl/Erkende-organisaties-Subsectoren#sprtrec
http://paarden.pwebsolutions.be/nl/Erkende-organisaties-Subsectoren#beno
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 registratie en identificatie van paarden, pony’s, ezels,… (verplicht in heel Europa) 
 ... 

 
Al onze activiteiten zijn erop gericht de Vlaamse paardensector op een duurzame manier te 
versterken en verder uit te bouwen. 
 
 

Onze kanalen 
 

Via PaardenPunt Vlaanderen bereikt u de volledige Vlaamse paardensector: professionelen, 
liefhebbers, eigenaars, recreanten, competitiesporters, betrokken overheden,… Iedereen die in 
aanraking komt met paarden, los van hun discipline, achtergrond en ervaring klopt aan bij het 
PaardenPunt. Hierin zijn wij compleet uniek.  
 
Bovendien kunnen we ook enkele indrukwekkende cijfers voorleggen (update november 2016):  
 

Website 

 www.paarden.vlaanderen ontvangt 1.100 tot 1.800 unieke websitebezoekers per dag.  
 Zij bekijken gemiddeld 7 tot 10 pagina’s per bezoek.  

 

Facebook 

PaardenPunt Vlaanderen onderhoudt 3 zeer actieve Facebookpagina’s met heel wat fans: 
o PaardenPunt Vlaanderen: +/- 3.600 fans 
o Paard op de baan? Kalm aan!: +/- 3.000 fans 
o Stichting voor paarden in nood: +/- 4.000 fans 

 
Nieuwsbrief 

 Wanneer belangrijk nieuws te melden valt, versturen wij een nieuwsbrief naar +/- 16.000 
abonnees.  

 Maandelijks schrijven 60 tot 130 nieuwe geïnteresseerden zich in.  
 

Infovragen per mail 

PaardenPunt Vlaanderen ontvangt maandelijks: 
o 80 tot 140 vragen naar info over paardenhouderij en; 
o +/- 700 vragen over identificatiedossiers.  

 
 
Campagnes 

 
Door de jaren heen werkte PaardenPunt Vlaanderen heel wat populaire campagnes uit: 

o Equilabel: Kwaliteitslabel voor maneges, pensionstallen en asielen 
o Stichting voor paarden in nood 
o ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen 
o Databank moederloze veulens en pleegmerries 
o Zichtbaarheid: Goed ge-equi-peerd de weg op 
o Paard op de baan? Kalm aan! 

http://www.paarden.vlaanderen/
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o … 
 
 
Thematieken  
 

PaardenPunt Vlaanderen heeft expertise in huis omtrent alle thematieken die van belang zijn 
voor paardenliefhebbers:  

o De Vlaamse paardenwereld van A to Z 
o Identificatie en voedselveiligheid 
o Pacht en huur 
o Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen 
o Eigendomsrecht, kopen en verkopen 
o Ondernemen in de paardensector 
o Sport 
o Welzijn, gezondheid en verzorging 
o Fiscaliteit 
o Opleidingen 
o Toerisme 

 
 

Identificatiedossiers 

PaardenPunt Vlaanderen verwerkt jaarlijks: 
o meer dan 10.000 identificatieaanvragen 
o meer dan 11.000 lopende dossiers 
o meer dan 20.000 mutaties 

 
 

Partnerformules 

Wij stelden een aantal duidelijke pakketten samen om onze partners optimaal in de kijker te 
plaatsen. Voldoet dit basisaanbod niet volledig aan uw wensen, contacteer ons dan voor een 
formule op maat.  
 
Prijzen exclusief btw 
 
 

1. Hoofdpartner 

 
Algemeen 
 

 Slechts 4 plaatsen beschikbaar – Snel zijn is de boodschap 
 Exclusiviteit binnen uw activiteitengebied 
 Looptijd: Minimum 3 jaar 
 Ideaal om uw naamsbekendheid te verhogen, uw bedrijfsimago te optimaliseren en uw 

events of tijdelijke acties of promoties in de kijker te zetten 
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Wat krijgt u?  
 
 

: Exclusief voor hoofdpartners! 
 

Website 

 Uw logo (met link) bovenaan elke pagina van www.paarden.vlaanderen, inclusief 
de subwebsites van de projecten. De logo’s van de 4 hoofpartners wisselen elkaar 
random af zodat iedereen even vaak vooraan staat.   
 

 Een paginabrede banner met link op de homepage van www.paarden.vlaanderen 
waarin u uitgebreide informatie kan mededelen: Hiervoor zijn vier ruimtes voorzien 
op verschillende plaatsen op de homepage. De banners van de vier hoofdpartners 
wisselen elkaar op deze locaties random af zodat iedereen even vaak bovenaan 
staat. 

 
 Een paginabrede banner met link bovenaan alle pagina’s van 

www.paarden.vlaanderen (exclusief de subwebsites van de projecten) waarin u 
uitgebreide informatie kan mededelen: De banners van de vier hoofdpartners 
wisselen elkaar random af zodat iedereen even vaak verschijnt.    

 
 Een grote dossierbanner met link bovenaan alle dossiers die rechtstreeks 

betrekking hebben op uw activiteit 
 

 Exclusiviteit op smartphone (kleine schermen): Op kleine gsm-schermen worden 
enkel de logo’s van de hoofdsponsors weergegeven. Deze staan dan boven de 
footer van de website. De banners/logo’s van alle andere partners verschijnen niet 
op kleine schermen. 

 
 Nieuwsbericht met vermelding van uw steun aan PaardenPunt Vlaanderen in een 

nieuwsbericht   

 Mogelijkheid om neutrale en leerzame webcontent aan te leveren die - mits 
goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – herwerkt wordt tot nieuwsbericht, 
FAQ of dossier. Bij deze tekst wordt steeds duidelijk vermeld dat deze tot stand 
kwam in samenwerking met een commerciële partner.  

 Uw organisatie wordt vermeld als (mede-)auteur.  
 U mag een dossierbanner aanleveren die rechts bovenaan verschijnt.  

Na afloop van het partnerschap verdwijnt de dossierbanner en is PaardenPunt 
Vlaanderen vrij om de tekst te verwijderen, vervangen, of samen met u te updaten.  

 
 

Nieuwsbrief 

 Uw logo (met link) onderaan elke nieuwsbrief 
 

 Een kort bericht over uw steun aan PaardenPunt Vlaanderen in 1 nieuwsbrief per 
periode van 3 jaar (met link naar het verwante nieuwsbericht op de website) 

 Mogelijkheid neutrale en leerzame websitecontent aan te leveren waarnaar - mits 
goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – verwezen wordt in een nieuwsbrief 

 
 
 
 
 

http://www.paarden.vlaanderen/
http://www.paarden.vlaanderen/
http://www.paarden.vlaanderen/
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Sociale media 

 Vermelding van uw steun aan PaardenPunt Vlaanderen op Facebook (met een 
foto naar keuze en een link naar het verwante nieuwsbericht op de website) 

 Mogelijkheid om neutrale en leerzame webcontent aan te leveren waarnaar - mits 
goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – gelinkt wordt op Facebook 
 

 Mogelijkheid om neutrale en leerzame Facebookacties uit te werken met 
PaardenPunt Vlaanderen 

 Mogelijkheid om inhoudelijke video’s door te sturen voor publicatie op 
PaardenPunt-TV (Youtube) – mits goedkeuring van PaardenPunt Vlaanderen 

 
 

Mailverkeer: Volledig exclusief voor hoofdpartners 

 Uw logo met link in de e-mailhandtekening van alle mails verzonden door de 
medewerkers van PaardenPunt Vlaanderen  
 

 Niet mogelijk voor ‘plain tekst’-mails (uitzonderlijk) 

 
Events: Volledig exclusief voor hoofdpartners 

 Mogelijkheid om 1 infodag per jaar te organiseren in samenwerking met 
PaardenPunt Vlaanderen 
 

 Mogelijkheid om een banner en infomateriaal aan te leveren dat tentoon gesteld 
wordt op evenementen georganiseerd door PaardenPunt Vlaanderen die niet 
onder de exclusiviteit vallen van een andere hoofdpartner of de Vlaamse overheid.   

 
 Aanwezigheid van uw logo op de stand van PaardenPunt Vlaanderen 

 
Opmerkingen 
 

 U kan het ontwerp van de paginabrede websitebanner en de dossierbanner zelf 
aanleveren of door ons laten opmaken voor een meerprijs van 50 euro (niet bewegend – 
indien bewegend opmaak in regie aan 50euro per uur).  

 Uw logo dient aangeleverd te worden volgens bepaalde specificaties. Wij kunnen het 
formaat van uw logo ook voor u aanpassen voor een meerprijs van 25 euro. De logo’s 
moeten statisch zijn. Ze mogen dus niet bewegen.  

 De banners en logo’s kunnen elk moment en zo vaak u wenst aangepast worden. 
Uitgezonderd eventuele opmaakkosten, rekenen wij hiervoor geen meerprijs aan.  
 
 

Prijs 
 Op aanvraag 
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2. Standaardpartner 

 
Algemeen 
 

 8 plaatsen beschikbaar  
 Looptijd: Minimum 1 maand 
 Ideaal om uw naamsbekendheid te verhogen 

 
 
 
Wat krijgt u?  
 
 

: Exclusief voor standaardpartners! 
 

Website 

 Uw logo (met link) op de homepage, naast de informatie over identificatie. De 
logo’s van de 8 standaardsponsors wisselen elkaar random af zodat iedereen even 
vaak bovenaan staat.   
 

 Uw logo (met link) boven de footer van de homepage. Bezoekers scrollen vaak 
meteen door naar de websitefooter om de contactgegevens te raadplegen. De 
logo’s van de 8 standaardsponsors wisselen elkaar random af zodat iedereen even 
vaak bovenaan staat.   
 

 Uw logo (met link) boven de footer van elke websitepagina (inclusief de 
subwebsites van de projecten). Bezoekers scrollen vaak meteen door naar de 
websitefooter om de contactgegevens te raadplegen. De logo’s van de 8 
standaardsponsors wisselen elkaar random af zodat iedereen even vaak vooraan 
staat.   

 Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent: Een grote dossierbanner met link 
bovenaan één dossier dat betrekking heeft op uw activiteit (voor zover dit niet 
ingenomen is door een andere partner) 
 

 Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent: Mogelijkheid om neutrale en 
leerzame webcontent aan te leveren die - mits goedkeuring door PaardenPunt 
Vlaanderen – herwerkt wordt tot nieuwsbericht, FAQ of dossier. Bij deze tekst 
wordt steeds duidelijk vermeld dat deze tot stand kwam in samenwerking met 
een commerciële partner.  

 Uw organisatie wordt vermeld als (mede-)auteur.  
 U mag een dossierbanner aanleveren die rechts bovenaan verschijnt.  

Na afloop van het partnerschap verdwijnt de dossierbanner en is PaardenPunt 
Vlaanderen vrij om de tekst te verwijderen, vervangen, of samen met u te updaten 

 
 
Nieuwsbrief: Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent 

 Mogelijkheid neutrale en leerzame websitecontent aan te leveren waarnaar - mits 
goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – verwezen wordt in een nieuwsbrief 
 

Sociale media: Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent 
 Mogelijkheid om neutrale en leerzame webcontent aan te leveren waarnaar - mits 

goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – gelinkt wordt op Facebook 
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 Mogelijkheid om inhoudelijke video’s door te sturen voor publicatie op 
PaardenPunt-TV (Youtube) – mits goedkeuring van PaardenPunt Vlaanderen 
 
 

Opmerkingen 
 

 Uw logo dient aangeleverd te worden volgens bepaalde specificaties. Wij kunnen het 
formaat van uw logo ook voor u aanpassen voor een meerprijs van 25 euro. De logo’s 
moeten statisch zijn. Ze mogen dus niet bewegen.  

 Uw logo kan elk moment en zo vaak u wenst aangepast worden. Uitgezonderd eventuele 
opmaakkosten, rekenen wij hiervoor geen meerprijs aan.  

 U kan het ontwerp van de websitebanner zelf aanleveren of door ons laten opmaken voor 
een meerprijs van 50 euro (niet bewegend – indien bewegend opmaak in regie aan 
50euro per uur).  

 Omwille van technische beperkingen worden de logo’s en banners niet weergegeven op 
kleine smartphoneschermen.  
 
 

Prijs 
 1 maand: 500 euro  
 1 jaar: 5.000 euro (U bespaart 1.000 euro.)  
 3 jaar: 12.000 euro (U bespaart 6.000 euro.)  

 
 
 

3. Gelegenheidspartner 

 
Algemeen 
 

 Slechts 2 plaatsen beschikbaar – Snel uw periode reserveren is de boodschap 
 Looptijd: Minimum 1 week 
 Ideaal om uw events of tijdelijke acties en promoties in de kijker te zetten 

 
 
Wat krijgt u?  
 
 

Exclusief voor gelegenheidspartners! 
 

Website 

 Een grote banner (met link) op de homepage, bovenaan, net onder de 
nieuwsberichten. De logo’s van de 2 gelegenheidssponsors wisselen elkaar 
random af zodat iedereen even vaak vooraan staat.   
 

 Een grote banner (met link) bovenaan alle nieuwsberichten. De logo’s van de 2 
gelegenheidssponsors wisselen elkaar random af zodat iedereen even vaak 
vooraan staat.   

 
Sociale media 

 Publicatie van een promobericht naar keuze op de Facebookpagina van 
PaardenPunt Vlaanderen – mits goedkeuring van PaardenPunt Vlaanderen 
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(maximaal 1 keer per maand en 3 keer per jaar) – met vermelding van de term 
“Promobericht”) 

 Mogelijkheid om inhoudelijke video’s door te sturen voor publicatie op 
PaardenPunt-TV (Youtube) – mits goedkeuring van PaardenPunt Vlaanderen 

 
 
Opmerkingen 
 

 U kan het ontwerp van de dossierbanner zelf aanleveren of door ons laten opmaken voor 
een meerprijs van 50 euro (niet bewegend – indien bewegend opmaak in regie aan 
50euro per uur).  

 De banner kan elk moment en zo vaak u wenst aangepast worden. Uitgezonderd 
eventuele opmaakkosten, rekenen wij hiervoor geen meerprijs aan.  

 Omwille van technische beperkingen worden banners niet weergegeven op kleine 
smartphoneschermen.  

 
 
Prijs 

 1 week: 250 euro 
 1 maand: 900 euro (U bespaart 100 euro.) 
 3 maanden: 2.500 (U bespaart 500 euro.) 
 6 maanden: 4.500 euro (U bespaart 1.500 euro.)  

 
U kan uw banneraanwezigheid spreiden over meerdere niet-aansluitende periodes van minimaal 
1 week en dit binnen de termijn van maximaal 3 jaar. Het volledige bedrag wordt aan het begin 
van het partnership gefactureerd.  
 
 
 

4. Dossierpartner 

 
Algemeen 
 

 Niet mogelijk voor dossiers 
o die aansluiten bij de activiteiten van de hoofdpartners 
o die opgesteld werden in samenwerking met andere partners 

 Looptijd: Minimaal 3 maanden 
 Ideaal om uw bedrijfsimago te optimaliseren  

 
 
Wat krijgt u?  
 

Website 
 

 Grote banner (met link) op alle pagina’s van één specifiek webdossier. Deze 
banner deelt u niet met andere partners. U bent dus steeds exclusief zichtbaar 
bovenaan dit dossier.  
 

 Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent: Mogelijkheid om neutrale en 
leerzame webcontent aan te leveren die - mits goedkeuring door PaardenPunt 
Vlaanderen – herwerkt wordt tot nieuwsbericht, FAQ of dossier. Bij deze tekst 
wordt steeds duidelijk vermeld dat deze tot stand kwam in samenwerking met 
een commerciële partner.  
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 Uw organisatie wordt vermeld als (mede-)auteur.  
 U mag een dossierbanner aanleveren die rechts bovenaan verschijnt.  

Na afloop van het partnerschap verdwijnt de dossierbanner en is PaardenPunt 
Vlaanderen vrij om de tekst te verwijderen, vervangen, of samen met u te 
updaten. 
 
 

Nieuwsbrief: Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent 
 

 Mogelijkheid neutrale en leerzame websitecontent aan te leveren waarnaar - mits 
goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – verwezen wordt in een nieuwsbrief 
 
 

Sociale media Enkel indien u voor minstens 1 jaar intekent 
 

 Mogelijkheid om neutrale en leerzame webcontent aan te leveren waarnaar - mits 
goedkeuring door PaardenPunt Vlaanderen – gelinkt wordt op Facebook 
 

 Mogelijkheid om inhoudelijke video’s door te sturen voor publicatie op 
PaardenPunt-TV (Youtube) – mits goedkeuring van PaardenPunt Vlaanderen 
 

 
Opmerkingen 
 

 U kan het ontwerp van de dossierbanner zelf aanleveren of door ons laten opmaken voor 
een meerprijs van 50 euro (niet bewegend – indien bewegend opmaak in regie aan 
50euro per uur).  

 De banner kan elk moment en zo vaak u wenst aangepast worden. Uitgezonderd 
eventuele opmaakkosten, rekenen wij hiervoor geen meerprijs aan.  

 Omwille van technische beperkingen worden banners niet weergegeven op kleine 
smartphoneschermen.  

 
 
Prijs 

 3 maanden: 300 euro per dossier 
 6 maanden: 450 euro per dossier (U bespaart 150 euro.) 
 1 jaar: 800 euro per dossier (U bespaart 400 euro.) | + 400 euro per bijkomend dossier 
 2 jaar: 1.500 euro per dossier (U bespaart 900 euro.) | + 750 euro per bijkomend dossier 
 3 jaar: 2.200 euro per dossier (U bespaart 1.400 euro.) | + 1.100 euro per bijkomend dossier 

 
 
 

5. Projectpartner 

 
Door de jaren heen werkte PaardenPunt Vlaanderen heel wat nuttige en goed onthaalde 
projecten uit:  

o Equilabel: Kwaliteitslabel voor maneges, pensionstallen en asielen 
o Stichting voor paarden in nood 
o ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen 
o Databank moederloze veulens en pleegmerries 
o Zichtbaarheid: Goed ge-equi-peerd de weg op 
o Paard op de baan? Kalm aan! 
o Hou jezelf in toom: Gedragswijzer voor rutiers en menners 
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o Vijf geboden bij de aankoop van een paard 
 

Wil u het voorbestaan van deze initiatieven mee helpen garanderen? Wenst u exclusief als 
partner verbonden te worden aan één van deze waardevolle projecten? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op en we werken samen een mooi projectpartnerschap uit.  
 
 
 

6. Partnerschap op maat 

U wil met ons samenwerken maar vond niet meteen wat u zocht. Neem gerust vrijblijvend contact 
met ons op voor een partnerschap op maat.  
 

 
Contact 
 

Katrien Van Miert 
Communicatiemanager 

katrien@paarden.vlaanderen 
0478 95 67 91 

Jan De Boitselier 
Manager Beleid en Adviezen  

jan@paarden.vlaanderen 
016 442 001 | 0473 88 68 34 

 

 


