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Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de Online Kansspelenbranche. Ad Alliance 
biedt hierin steeds de beste mogelijkheden en we passen ons aanbod en beleid 
continu aan op de nieuwe marktomstandigheden. Daarom introduceren we per 
half oktober 2022 een nieuw product voor deze branche: Online Kansspelen 
Billboarding.

We bieden iedere maand een beperkt aantal billboardpakketten aan voor de 
aanbieders van Online Kansspelen. Deze speciale pakketten bieden we aan via 
een veiling bij inschrijving.

Op de volgende pagina’s leggen we uit wat deze veiling precies inhoudt en hoe je 
kunt bieden. Ook geven we meer informatie over hoe de pakketten eruit zien, bij 
welke content de billboards mogelijk worden geplaatst en welke voorwaarden 
van toepassing zijn.

Mocht je na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan kun je altijd 
terecht bij je vaste contactpersoon van Ad Alliance.



Billboardpakketten
Voor de branche Online Kansspelen hebben we speciale billboardpakketten samengesteld: de Online Kansspelen 
Billboard GRP-Pakketten. We bieden deze in twee soorten aan: een Early en een Late Pakket. In het Early Pakket 
(17:00 – 22:00 uur) is alleen een neutraal billboard toegestaan en in het Late Pakket (22:00 – 26:00 uur) ook een 
regulier billboard. Op pagina 5 lees je meer over de verschillen tussen deze twee soorten billboards.

Per maand bieden we van ieder soort een aantal billboardpakketten aan. Het aantal pakketten en het aantal GRP's
per pakket kan per maand verschillen. Hieronder vind je het aanbod voor oktober en november.

Online Kansspelen Billboard GRP-Pakketten oktober en november

Zie pagina 4 voor een uitgebreid overzicht van zenders en programma’s waarbij de billboards kunnen worden ingedeeld.

17 t/m 31 oktober 2022

Early Late

Tijdvak 17:00 – 22:00 uur 22:00 – 26:00 uur

Billboard Neutraal, 5 sec. flip Regulier, 5 sec. flip

GRP’s
in 25-54 jaar 135 GRP’s 100 GRP's

Floor price €150.000,- €120.000,-

Beschikbare 
pakketten 2 2

1 t/m 30 november 2022

Early Late

Tijdvak 17:00 – 22:00 uur 22:00 – 26:00 uur

Billboard Neutraal, 5 sec. flip Regulier, 5 sec. flip

GRP’s
in 25-54 jaar 185 GRP’s 130 GRP's

Floor price €190.000,- €150.000,-

Beschikbare 
pakketten 3 3

De billboardpakket voorwaarden op een rij:

• De pakketten worden ingedeeld op de doelgroep 25-54 jaar. 
Het is niet mogelijk om een andere doelgroep te kiezen.

• De pakketten hebben een looptijd van minimaal 
3 aaneengesloten weken (m.u.v. oktober) naar keuze 
binnen de ingekochte maand. Het is niet mogelijk de 
pakketten maandoverschrijdend in te zetten.

• Ad Alliance deelt floating in. Een selectie van de 
programma’s en zenders staat op de volgende pagina. 
Sturing en/of uitsluiting van programma's en/of zenders is 
niet mogelijk.

• Het streven is om circa 70% van de GRP’s op de RTL-
zenders te plaatsen. Dit betreft een indicatie en geen 
garantie.

• Programma’s en zenders met een te jong profiel (>25% 
onder de 24 jaar) worden uitgesloten van deze pakketten.

Heb je nog geen billboard? Indien gewenst kan Ad Alliance 
helpen bij het maken hiervan. De kosten hiervan zijn €2.900,- en 
de doorlooptijd is vijf werkdagen.



• Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven
• RTL Boulevard
• GTST
• RTL Weer
• Het Perfecte Plaatje
• Fout Maar Goud
• Secret Duets
• Weet Ik Veel
• Hollandse Makelaars
• Kees van der Spek
• Jungle In Huis
• Mannenfilms
• Vrouwenfilms
• RTL 5/7/8 vooravond

Het umfeld voor de billboardpakketten
Voorbeelden van RTL-titels waarbij het 
Early Pakket kan worden ingedeeld 
(17:00 – 22:00 uur):

• Jinek
• Humberto
• Renze
• Het Weer laat
• 24 uur in de ER
• Ambulance
• Helden Van Hier
• Mannenfilms
• Vrouwenfilms

Voorbeelden van RTL-titels waarbij het 
Late Pakket kan worden ingedeeld 
(22:00 – 26:00 uur):

De zenders waar de billboardpakketten kunnen worden 
ingedeeld:



Aanvullende pakketvoorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor Online Kansspelen Billboardpakketten vind je terug op pagina 3. 
Hieronder lees je welke pakketvoorwaarden nog meer van toepassing zijn.

• De GRP-doelstelling per pakket is het uitgangspunt. Overscores worden niet in rekening gebracht. Bij 
onderscores wordt er afgerekend op de daadwerkelijk behaalde GRP’s.

• De billboardpakketten kennen een bepaald aantal GRP’s in de doelgroep 25-54 jaar. Het is niet mogelijk 
om af te wijken van het gegeven aantal GRP’s.

• Een billboardpakket is in te zetten voor één merk. De beschikbare GRP’s per pakket kunnen dus niet 
worden verdeeld over twee of meer merken.

• In het Early Pakket zijn alleen neutrale billboards toegestaan. Neutrale billboards communiceren alleen 
het merk/logo van de Online Kansspel aanbieder plus de uitgesproken sponsorvermelding.

• In het Late Pakket zijn reguliere billboards mogelijk. Reguliere billboards mogen ook een pay-off en/of 
bewegend beeld bevatten.

• Het tonen en/of noemen van een URL is zowel in het neutrale billboard als in het reguliere 
billboard alleen mogelijk als de URL onderdeel is van de geregistreerde merknaam.

• Alle overige voorwaarden voor de Online Kansspel Billboardpakketten zijn te vinden op 
adalliance.nl/inkoopinformatie. Hier vind je ook alle informatie over de specificaties en het aanleveren 
van het materiaal.

https://adalliance.nl/inkoopinformatie/billboarding-online-kansspelen/


Inkoopproces: veiling bij inschrijving
De Online Kansspelen Billboardpakketten worden aangeboden via een veiling bij inschrijving. Deze veiling kent een helder biedproces en staat onder 
toezicht van een notaris. De veiling is toegankelijk voor alle aanbieders van Online Kansspelen die in het bezit zijn van een door de KSA verstrekte en 
geldige vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand of de door deze aanbieders geautoriseerde vertegenwoordiger.

Hoe werkt het?
• Online Kansspel aanbieders die willen bieden op de pakketten, dienen zich voor de veiling in te schrijven met een mail via bbveiling@adalliance.nl.
• Na inschrijving ontvangen zij per mail een digitaal biedingsformulier waarmee ze een bod kunnen uitbrengen op de gewenste billboardpakketten. 

Alleen volledig en juist ingevulde biedingsformulieren worden in behandeling genomen.
• Per merk kan er per maand op maximaal één pakket per tijdvak worden geboden. Er kan in één maand dus zowel op een Early als Late Pakket 

worden geboden.
• Biedingen kunnen worden gedaan op een vooraf door Ad Alliance aangegeven dag(deel). Voor de pakketten voor oktober en november kunnen de 

biedingen worden gedaan op maandag 10 oktober tussen 9:00 en 12:00 uur. De biedingen kunnen binnen deze biedingstermijn worden 
ingediend door het ingevulde en ondertekende digitale formulier te sturen naar bbveiling@adalliance.nl.

• De biedingen komen pas in aanmerking voor deelname aan de veiling na een bevestiging van ontvangst door Ad Alliance. Deze bevestiging wordt 
zo spoedig mogelijk verstuurd via het e-mailadres dat is gebruikt voor het indienen van het bod.

• Ieder bod is bindend. Deelnemers van de veiling kunnen niet van elkaar zien wat er is geboden.
• Er vindt geen enkele communicatie plaats over de hoogte van de biedingen.
• De hoogste bieders op de Early Pakketten en de hoogste bieders op de Late Pakketten krijgen het billboardpakket voor de geboden prijs, mits het 

bod hoger is dan de floor price en voldaan is aan de voorwaarden van het pakket en de veiling.
• Bij meerdere biedingen van hetzelfde bedrag geldt voorrang voor het eerst ontvangen bod.
• Deelnemers van de veiling krijgen op dezelfde dag van inzending uitsluitsel of hun bod hoog genoeg was voor de inkoop van een billboardpakket.
• Alle voorwaarden voor deze veiling bij inschrijving zijn te vinden op adalliance.nl/inkoopinformatie. 

mailto:bbveiling@adalliance.nl
https://adalliance.nl/inkoopinformatie/billboarding-online-kansspelen/


Annuleringsvoorwaarden
Bij een onverhoopte annulering van een Online Kansspelen Billboardpakket brengen we annuleringskosten in 
rekening. Hierbij zijn de reguliere annuleringsvoorwaarden van Billboarding van toepassing. 
Deze annuleringsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat het uitgebrachte bod is goedgekeurd. 
Hieronder vind je de staffels. 

* Over de annuleringskosten brengen we 21% BTW in rekening.
** Voor de inkoop van oktober geldt een afwijkende regeling van 50% annuleringskosten plus 21% BTW.

Voor meer informatie over Online Kansspelen verwijzen we je 
naar kansspelautoriteit.nl. Naast de relevante wetgeving is 
ook de Reclame Online Kansspelen (ROK) van toepassing, 
deze is op de website van de Stichting Reclame Code terug 
te vinden: https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-
online-kansspelen-rok-2021/

Uiteraard staat je vaste contactpersoon bij Ad Alliance ook 
klaar om je vragen te beantwoorden. 

Annuleringsvoorwaarden Billboarding

Moment van annuleren Annuleringskosten*

Meer dan 8 weken voor de uitzenddatum 25%

4 tot 8 weken voor de uitzenddatum 50%

2 tot 4 weken voor de uitzenddatum 75%

0 tot 2 weken voor de uitzenddatum** 100%

http://www.kansspelautoriteit.nl/
https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-online-kansspelen-rok-2021/

