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Wat is Langer Thuis in Huis?
Langer Thuis in Huis biedt praktische handvatten voor langer thuis wonen via een online 

platform.

Langer Thuis in Huis is de plek waar senioren praktische informatie vinden die helpt om 

langer veilig én gezellig thuis te blijven wonen. Wij zijn er voor de senior die midden in het 

leven staat en zich energiek voorbereidt op een zelfstandige toekomst. 

Wat is er te vinden op Langer Thuis in Huis?
LTiH biedt dagelijks nieuwe keuzehulpen, anti-eenzaamheidstips, technische 

innovaties, informatie over financieringen, veiligheidstips, doe-dingen en leuke populair 

wetenschappelijke feitjes die bewijzen dat ouder worden écht niet alleen met gebreken komt. 

Bovendien hebben we een paar fanatieke columnisten, die eerlijk en humoristisch schrijven 

over hun ervaringen met het langer thuis wonen.

Content verdeling

Veiligheid 
Van valpreventie tot 
weerbaarheid tegen 

babbeltrucs en phishing.
Sociale contacten  

en activiteiten 
Van handig met social media 

tot hoe nieuwe vrienden 
maken en verrassende 

vermaak-ideeën

Hulpmiddel keuzehulpen 
Uitgebreide informatieve 

artikelen die helpen met het 
kiezen van een hulpmiddel.

Geldzaken 
Van WMO tot de 
opeethypotheek.

Zorg en hulp 
Van WMO tot de 
opeethypotheek.

Gezond en vitaal 
Van lekker blijven eten 

en geheugentraining tot 
voldoende bewegen,  

ook in huis.
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Cijfers 2020

Verdeling leeftijd bezoekers

Commerciële mogelijkheden

Nieuwsbrief

Bannering

Leads

Keuzehulp

Social Media

Minisite

Maandelijks 32.523 

bezoekers  

(Nov. 2020 - 

Google Analytics)

Domein autoriteit 

32

(MOZ)

18-44 45-54 55-64 65+

NB abonnees: 

1770, gem. OR 46,71%

Gem. CTR: 28,41%

Volgers op FB  2480, 

gem. engagement 

rate 

(organisch!) = 2,62%*

*www.theonlineadvertisingguide.com
Benchmark van FB is 1%.

20% 13% 27% 40%
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Tarieven Langer Thuis in Huis

Advertorial

U schrijft zelf een artikel over uw product of dienst. Deze dient wel informatief te 

zijn en toegevoegde waarde voor de lezer te bieden. U kunt hierin maximaal 3 links 

opnemen. Dit artikel blijft voor onbepaalde tijd online.

Kosten: € 350,-

Optioneel: Promotie  op onze social media kanalen en in de nieuwsbrief (€ 150,-)

Laten schrijven van een kwalitatief artikel: € 65

Voorbeeld van een advertorial op langerthuisinhuis.nl - u kunt deze ook online 

bekijken: www/langerthuisinhuis.n/45-km-auto-keuzehulp

Leads

Op diverse pagina’s geven we onze bezoekers de mogelijkheid om 

informatie/brochures op te vragen van betrouwbare partners.

Zie hiervoor bijv: www.langerthuisinhuis.nl/45-km-auto-
keuzehulp

Kosten per lead: Variabel, startend vanaf € 30,- per lead



Pagina 5

Banner
Plaatsing van banners op relevante artikelen of op de homepage. 

Kosten: € 250 per maand

Bekijk een actueel voorbeeld van 

bannering op onze homepagina:  

www.langerthuisinhuis.nl

Super Combo Deal!

• Review van product / dienst op de website

• 8 weken vertoning in rubriek meest gelezen (home)

• 3 x in jaar promotie in email nieuwsbrief

• 3 x in jaar promotie op Facebook

• 1 maand banner op de homepage 

Kosten: € 1.500,-

Meest 
gekozen

optie
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