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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.
Gezellig 

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
Van thuiszorg regelen  
tot een vergelijk van  

tafeltje-dekjeservices.

Vitaal 
Van lekker blijven eten 

en geheugentraining tot 
voldoende bewegen,  

ook in huis.

Langer Thuis in Huis als kennisbank
Onze kennis op het gebied van langer thuis wonen wordt ook steeds vaker gebruikt  

door gerenommeerde externe partijen. Denk hierbij aan Eigen Huis Magazine, RTL-Z,  

RTL Nieuws en Het Nederlands Dagblad. Daarnaast hebben we gastcolleges gegeven bij  

Aventus Apeldoorn, KBO/PCOB en VeiligheidNL.

Kijk op www.langerthuisinhuis.nl/interviews-en-publicaties voor een greep uit enkele 

publicaties waar we aan bij mochten dragen.
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Cijfers 2021

Verdeling leeftijd bezoekers

Crossmediale aanpak

Nieuwsbrief

Bannering

Leads

Advertorials

Affiliates

Social Media

Partnerpagina

Maandelijks 38.176 

bezoekers  

(Dec 2020 - Google 

Analytics)

Domein autoriteit 

39

(Ahrefs)

18-44 45-54 55-64 65+

NB abonnees: 

3.010  

Gem. OR 46,71%

Gem. CTR: 28,41%

Volgers op FB  

2.480, gem. engagement 

rate (organisch!) = 2,62%*

20% 13% 27% 40%
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Samenwerken met Langer Thuis in Huis

1. Partnerpagina
Een eigen pagina op de website van Langer Thuis in Huis met al uw producten  

en diensten uitgelicht. Via deze pagina kan men direct informatie aanvragen. 

Daarnaast benoemen we uw organisatie tot officiële partner van Langer  

Thuis in Huis!  Ook promoten wij uw partnerpagina via Facebook. 

(tekst – film – beeld)

Tarief: € 495,- per jaar
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2. Nieuwsbrieven
Wij versturen wekelijks een digitale nieuwsbrief met daarin tips en weetjes over  

alles dat met langer thuis wonen te maken heeft naar inmiddels ruim 3.000 trouwe lezers.  

(Gem. Openrate 46,71% | Gem. CTR: 28,41%) Daarnaast versturen we maandelijks  

een themanieuwsbrief.

Planning themanieuwsbrieven

Maand Thema Verschijning Deadline materiaal

Maart Comfortabel wonen 26 maart 19 maart

April Levensloopbestendige slaapkamer 30 april 23 april

Mei Veilig op weg 28 mei 21 mei

Juni Erop uit 25 juni 18 juni

Juli Hou het koel 30 juli 23 juli

Augustus Lekker weg in eigen land 27 augustus 20 augustus

September Vitaal & in beweging 24 september 17 september

Oktober Gezond en lekker eten 29 oktober 22 oktober

November Hobby’s 26 november 19 november

December Besparen en overstappen 31 december 24 december

Tarief – reguliere nieuwbrief

Verschijnt wekelijks

Banner € 95,- 

Nieuwsbrief item € 145,- 

Tarief – themanieuwsbrief

Verschijnt 1 x per maand

Banner € 125,- 

Nieuwsbrief item € 195,- 
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3. Bannering
Plaatsing van banners tussen relevante artikelen en/of op de homepagina. 

TIP: Het is ook mogelijk banners te plaatsen op de pagina’s keuzehulp / aankoopgids. 

Tarief: € 95,- per maand

Voorbeeld banner

Voorbeeld banner

Bekijk een voorbeeld advertorial  

op: www.langerthuisinhuis.nl/

internetbankieren-senioren

4. 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.

Tarief: € 350,- Excl. BTW

Optioneel:

1. Laten schrijven - meerprijs  € 75,-

2. Promotie in de nieuwsbrief of via  

Facebook – meerprijs € 95,-

Een sta op stoel is altijd goedkoper  
dan een relaxfauteuil.
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Ontvang warme leads
Op verschillende pagina’s geven wij onze bezoekers uitgebreide informatie en advies over 

de aankoop van een product. Via deze pagina kan men direct een informatie aanvraag 

doen bij maximaal 3 partners van Langer Thuis in Huis. U ontvangt de contactgegevens 

van de aanvrager om zo direct in contact te kunnen komen en verder te adviseren. 

Leadprijs: In overleg. 

Bekijk een voorbeeld van een pop-up en leadformulier op de pagina: 

www.langerthuisinhuis.nl/45-km-auto-keuzehulp
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Pakketten
Om het u als klant extra aantrekkelijk te maken hebben we 3 scherpgeprijsde 

pakketten voor u samengesteld.

Extra  
scherp  

geprijsd!

M
eest 

gekozen
Pakket Basic Pakket Premium

Partnerpagina

✔
Partnerpagina

✔Nieuwsbrief item

1 x
Nieuwsbrief item

10 x
Nieuwsbrief item

4 x
Themanieuwsbrief item

1 x
Themanieuwsbrief item

2 xThemanieuwsbrief item

1 x
Advertorial

1 x
Advertorial

2 xAdvertorial

1 x

Banners

1 x
Banners

8 x
Banners

4 x

Pakket Slim

Tarief pakket Basic:  

€ 785 

€ 495,- Tarief pakket Premium:  

€ 3.945,-

€ 1.995Tarief pakket Slim:  

€ 2.075,-

€ 995,-



Pagina 9 Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Tarievenkaart Langer Thuis in Huis

Partnerpagina + Vermelding op overzichtspagina Per jaar Per uiting

Eigen pagina op langer thuis in huis € 495,-

Vermelding NAW + Logo

Op overzichtspagina (adviesbureaus/hulpmiddelenleveranciers) € 250,- 

Reguliere nieuwsbrief: 1x per week - 40x per jaar

Banner € 95,- 

Item € 145,- 

Thema nieuwsbrief: 1x per maand - 12x per jaar

Banner € 125,- 

Item € 195,- 

Banner

Op homepage € 95,-

Op relevant artikel € 95,- 

Advertorial

Advetorial plaatsen (onbepaalde tijd, 4 weken zichtbaarheid op home) € 350,-

Advertorial laten schrijven € 75,-

Video

Video laten maken (bijv. klantreview of productpresentatie € 595,- 

Facebook

Post met invulling naar keuze € 95,-



Langer Thuis in Huis 

Tel. 055 - 799 8033

E. info@silverfoxmedia.nl

 

Prins Willem-Alexanderlaan 705 (1.13)

7311 ST Apeldoorn


