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Desktop
300x250px Rectangle
max 100kb, initial load 100kb

Gedragsvoorwaarden advertenties

De uiting mag een computer van een 
gebruiker niet hoger belasten dan 40% van het 
processorgebruik.

De uiting mag een smartphone of een tablet niet 
vertragen of laten vastlopen.

De uiting mag een app of mobiele browser van 
een gebruiker niet vertragen of laten crashen.

 Geen 100% transparante achtergrond (max 50%).

 Een uiting mag max.3 keer loopen.

 Een uiting moet een duidelijke CTA hebben.

De duur van een eventuele video is maximaal 15 
seconden.

Video mag automatisch afspelen.

Geluid van een video staat bij het serveren 
standaard uit en kan on-click geactiveerd worden.

Er dient duidelijk een ‘play’, ‘pauze’ en of ‘stop’ 
knop aanwezig te zijn.

728x90px Leaderboard
max 100kb, initial load 100kb

Mobiel
320x240px Mobile halfpage
max 40kb, initial load 100kb

300x250px Rectangle
max 40kb, initial load 100kb

Standaard
formaten

Desktop - premium
970x250px Billboard ad
max 200kb, initial load 200kb

300x600px Halfpage ad
max 200kb, initial load 300kb

Mobiel - premium
320x240px Swipe Cube
max 40kb per scherm, 
initial load 100kb

Aanlevervoorwaarden advertenties

 De URL van de landingspagina.

 Aanleveren als (animated) .gif, .jpg, of .png.

Materiaal kan ook aangeleverd worden in de 
vorm van een HTML-code. 

HTML5 kan aangeleverd worden via de IAB 
standaard. Onze adserver volgt de door 
IAB aanbevolen upload van zipbestanden. 
Vanuit een adserver-perspectief wordt een 
HTML5-advertentie op dezelfde manier be-
handeld als een andere banner van derden.

In het bestand dient wel de juiste clicktag 
verwerkt te worden. 
Hier (https://bit.ly/3k8mays) staat uitgelegd 
hoe deze geïmplementeerd moet worden.

Premium
formaten

Display ads

Materiaal graag uiterlijk vijf werkdagen voor livegang aanleveren bij redactie@dailydatabytes.nl. 
Bij te laat aanleveren kan het zijn dat de datum van livegang opgeschoven moet worden. Mocht de planning al vol zitten, dan zullen we een 
nieuwe datum overeen moeten komen die afhankelijk is van de beschikbare ruimte.



Advertorials

Specificaties tekst
Titel
Inleiding van max. 50 woorden
CTA opnemen in de tekst

Specificaties beeld
Minimaal 1920x1080px 
Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: beeld 1920x1080px
Lage resolutie: 72 dpi 

Max.3 tekstondersteunende visuals
Aanleveren via WeTransfer

Video
Indien gewenst kan een video verwerkt worden in de advertorial
Aan te leveren als Youtube-link, Vimeo-link 

Voorwaarden

De advertorial wordt gepubliceerd op 
DailyDataBytes.nl en blijft max. 1 jaar beschikbaar.

Daily Data Bytes hanteert richtlijnen. Voldoet de 
advertorial niet aan deze richtlijnen, dan heeft de 
redactie van Daily Data Bytes het recht de 
inhoud af te wijzen. We bieden ook de mogelijkheid 
tot redigeren of schrijven van de tekst (vergoeding 
in overleg).

De adverteerder zorgt ervoor dat beeld- en video-
materiaal vrij is van auteursrecht en sluit hiervoor 
een overeenkomst met Clou BV.

Meten

Wij meten het aantal impressies op de
overzichtspagina, op artikelviews en CTR

Impressietracker/UTM-URL mag worden 
aangeleverd

Resultaten worden gemeten via Google 
Analytics en zijn altijd leidend 

Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: 
Na het versturen van de nieuwsbrief volgt 
een rapportage op basis van de resultaten

Beeld graag in landscape aanleveren

Max 500 woorden, aanlevering in Wordbestand



Whitepapers

Specificaties tekst
Titel
Geef een samenvatting van 150 woorden
Aanleveren in een Wordbestand

Specificaties beeld
Minimaal 1920x1080px 
Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: beeld 1920x1080px
Lage resolutie: 72 dpi 

Max. 3 tekstondersteunende visuals
Aanleveren via WeTransfer

Voorwaarden

Plaatsen whitepaper op site (permanent) 

Aanleveren materiaal minimaal 5 werkdagen 
voor livegang via redactie@dailydatabytes.nl. Bij 
te laat aanleveren kan het zijn dat de datum van 
livegang opgeschoven moet worden. Mocht de 
planning al vol zitten, dan zullen we een nieuwe 
datum overeen moetenk omen, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte.

Beeld graag in landscape aanleveren

Plaatsen aanvraagformulier whitepaper

Levering leadbestand aan adverteerder

De adverteerder zorgt ervoor dat beeld- en video-
materiaal vrij is van auteursrecht en sluit hiervoor 
een overeenkomst met Clou BV.  

NB. Na livegang geen correctie meer mogelijk

Meten

Wij meten het aantal impressies op de
overzichtspagina, op artikelviews en CTR

Impressietracker/UTM-URL mag worden 
aangeleverd

Resultaten worden gemeten via Google 
Analytics en zijn altijd leidend 

Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: 
Na het versturen van de nieuwsbrief volgt 
een rapportage op basis van de resultaten

Daily Data Bytes hanteert richtlijnen. Voldoet de
advertorial niet aan deze richtlijnen, dan heeft
de redactie van Daily Data Bytes het recht de      
inhoud af te wijzen. We bieden ook de 
mogelijkheid tot redigeren of schrijven van de 
tekst (vergoeding in overleg).



Blogs

Specificaties tekst

Titel
Inleiding van maximaal 50 woorden
Een blog telt max. 300 woorden. Aanlevering in Wordbestand.

Specificaties beeld

Minimaal 1920x1080px 
Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: beeld 1920x1080px
Lage resolutie: 72 dpi 

Max. 3 tekstondersteunende visuals
Aanleveren via WeTransfer

Voorwaarden

De blog wordt gepubliceerd op DailyDataBytes.nl 
blijft max. 1 jaar beschikbaar. 

Aanleveren materiaal minimaal 5 werkdagen 
voor livegang via redactie@dailydatabytes.nl. Bij 
te laat aanleveren kan het zijn dat de datum van 
livegang opgeschoven moet worden. Mocht de 
planning al vol zitten, dan zullen we een nieuwe 
datum overeen moeten komen, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte.

Meten

Wij meten het aantal impressies op de
overzichtspagina, op artikelviews en CTR

Impressietracker/UTM-URL mag worden 
aangeleverd

Resultaten worden gemeten via Google 
Analytics en zijn altijd leidend 

Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: 
Na het versturen van de nieuwsbrief volgt 
een rapportage op basis van de resultaten

Beeld graag in landscape aanleveren

De adverteerder zorgt ervoor dat beeld- en video-
materiaal vrij is van auteursrecht en sluit hiervoor 
een overeenkomst met Clou BV.  

NB. Na livegang geen correctie meer mogelijk



Daily Data Bytes - Nieuwsbrief banner

Beschikbare advertentieruimte

280x300px Rectangle
max 100kb

Gedragsvoorwaarden advertenties

De uiting mag een computer van een 
gebruiker niet hoger belasten dan 40% van het 
processorgebruik.

De uiting mag een smartphone of een tablet niet 
vertragen of laten vastlopen.

De uiting mag een app of mobiele browser van 
een gebruiker niet vertragen of laten crashen.

 Geen 100% transparante achtergrond (max 50%).

 Een uiting mag max. 3 keer loopen.

 Een uiting moet een duidelijke CTA hebben.

De duur van een eventuele video is max 15 
seconden.

Video mag automatisch afspelen.

Geluid van een video staat bij het serveren 
standaard uit en kan on-click geactiveerd worden.

Er dient duidelijk een ‘play’, ‘pauze’ en of ‘stop’ 
knop aanwezig te zijn.

Aanlevervoorwaarden advertenties

 De URL van de landingspagina

 Aanleveren als (animated) .gif, .jpg, of .png.

Materiaal kan ook aangeleverd worden in de 
vorm van een HTM- code. 

HTML5 kan aangeleverd worden via de 
IAB- standaard. Onze adserver volgt de door 
IAB aanbevolen upload van zipbestanden. 
Vanuit een adserver-perspectief wordt een 
HTML5-advertentie op dezelfde manier 
behandeld als een andere banner van derden.

In het bestand dient wel de juiste clicktag 
verwerkt te worden. 
Hier (https://bit.ly/3k8mays) staat uitgelegd 
hoe deze geïmplementeerd moet worden.

600x310px Leaderboard
max 100kb

Tegen meerprijs kunnen advertorials, blogs, whitepapers en vacatures in de nieuwsbrief geplaatst worden. 
Specificaties beeld: 1920x1080px

Events kunnen tegen meerprijs uitgelicht worden in de nieuwsbrief.



Vacatures

Specificaties tekst en beeld

Titel van max. 40 woorden
Inleiding van max. 3 zinnen
Vermelding van standplaats, aantal uren, contactpersoon en telefoonnummer

Voorwaarden

De vacature wordt gepubliceerd op 
DailyDataBytes.nl (min. 1 maand).

Positie in de sidebar bij relevante artikelen

Meten

Wij meten het aantal impressies op de
overzichtspagina, op artikelviews en CTR

Impressietracker/UTM-URL mag worden 
aangeleverd

Resultaten worden gemeten via Google 
Analytics en zijn altijd leidend 

Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: 
Na het versturen van de nieuwsbrief volgt 
een rapportage op basis van de resultaten

Plaatsing vacatureoverzicht

NB. Na livegang geen correctie meer mogelijk

Solliciteerlinks in de tekst opnemen
Aanleveren in een Wordbestand
Logo van max. 300x300px, 72dpi

Promotie op Facebook, Twitter en LinkedIn

De adverteerder zorgt ervoor dat beeld- en video-
materiaal vrij is van auteursrecht en sluit hiervoor 
een overeenkomst met Clou BV.  

Aanleveren materiaal minimaal 5 werkdagen 
voor livegang via redactie@dailydatabytes.nl. Bij 
te laat aanleveren kan het zijn dat de datum van 
livegang opgeschoven moet worden. Mocht de 
planning al vol zitten, dan zullen we een nieuwe 
datum overeen moeten komen, afhankelijk van de 
beschibare ruimte.

Een vacaturetekst telt max. 350 woorden



Events

Specifi caties tekst en beeld

Titel van max. 40 woorden
Inleiding van max.50 woorden
CTA-links in de tekst opnemen

Voorwaarden

Het event wordt gepubliceerd op 
DailyDataBytes.nl blijft staan tot aanvang event.

Meten

Wij meten het aantal impressies op de
overzichtspagina, op artikelviews en CTR

Impressietracker/UTM-URL mag worden 
aangeleverd

Resultaten worden gemeten via Google 
Analytics en zijn altijd leidend 

Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: 
Na het versturen van de nieuwsbrief volgt 
een rapportage op basis van de resultaten

NB. Na livegang geen correctie meer mogelijk

Indien gewenst kan een video geplaatst worden
Video aan te leveren als YouTube-link of Vimeo-link
Beeld aanleveren van minimaal 1920x1080px, 72dpi

Promotie op Facebook, Twitter en LinkedIn

De adverteerder zorgt ervoor dat beeld- en video-
materiaal vrij is van auteursrecht en sluit hiervoor 
een overeenkomst met Clou BV.  

Aanleveren materiaal minimaal 5 werkdagen 
voor livegang via redactie@dailydatabytes.nl. Bij 
te laat aanleveren kan het zijn dat de datum van 
livegang opgeschoven moet worden. Mocht de 
planning al vol zitten, dan zullen we een nieuwe 
datum overeen moeten komen, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte.

Aanleveren in een Wordbestand

De event-tekst telt max. 320 woorden

Events kunnen tegen meerprijs uitgelicht worden in de nieuwsbrief en het is ook mogelijk een post-event artikel 
aan te leveren. Hiervoor gelden de specifi caties van een blog.



Heeft u interesse
of een vraag?

Neem dan contact op 
met redactie@dailydatabytes.nl
of bel met +31 (0)20 5810 716 


