
WindNieuws & 
Windenergie-nieuws.nl 
slaan de handen ineen 
en willen dat het u voor 
de wind gaat! 

Wordt mediapartner 
van het vakblad 
WindNieuws (6x per 
jaar, achtergrond in print 
en digitaal) samen met 
Windenergie-Nieuws 
(actueel online).

Bel voor meer info: 
media-adviseurs 
Liesje Harteveld  
(06-19616301) of 
Annelies Bakker  
(06-20020069).

Veiligheid als 
sluitstuk 
Ynso Suurendonk 
en Jesse Don

ontwerp-
structuurVisie 
wind op Zee  
Ad. Littel

energie- 
coöperaties 
stomen door! 
Siward Zomer

windpark 
noordoost- 
polder 
Frans A. van der Loo

ode windnieuws

Duurzame energie voor en door iedereen

nr.3 | 2014

www.duurzameenergie.org

Friesland  
in de Wind  
Mirjam Tielen

reactie 
op essay 
pieter Boot  
Krispijn Beek 

Windenergie 
is kinderspel  
Evert Kuiken

WindturBines 
en externe 
veiligheid 
Tom van der Linde 
en Jeroen Eskens
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Duurzame energie voor en door iedereen
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www.duurzameenergie.org

Zuid-Holland:
Van woorden 
naar daden 
Mirjam Tielen

GedraGscode 
onder de 
juridiscHe loep  
Aaldert ten Veen 
en Derek Sietses

de waarde 
Van een 
onafHankelijk 
windrapport
Erik Holtslag, Bob 
Schulte, Rolf de Vos

wind op land 
en de proVin-
ciale staten 
Verkie ZinGen
Ad. Littel

ode windnieuws

Duurzame energie voor en door iedereen
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www.duurzameenergie.org

ode decentraal WindnieuWs

www.duurzameenergie.org
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Duurzame energie voor en door iedereen

www.duurzameenergie.org

CoÖperatieve 
wind in het 
zuiden

tKi wind op zee iea handleiding 
voor inpassing 
wind en zon

suCCeszoMer 
nederlandse 
Burgerwind 
proJeCten

zeeuwse
wind

 PAKKET AAN DE WIND
1. Advertentie op homepage (leaderboard) – carrousel, dus goede positie is gegarandeerd.  
 Duur: 3 maanden
2. 2 x per jaar plaatsing van uw persbericht, online op Windenergie-nieuws.nl en 

print in vakblad WindNieuws
3. Advertentie in vakblad WindNieuws (1 x formaat 1/4 of ipv. persbericht 2 x 1/4) *
Prijs: 975 euro

 PAKKET RUIME WIND
1. Advertentie op homepage (leaderboard) – carrousel, dus goede positie is gegarandeerd. 
 Duur: 3 maanden
2. 2 x per jaar plaatsing van uw persbericht, online op Windenergie-nieuws.nl en 

print in vakblad WindNieuws
3. Plaatsen advertorial in digitale nieuwsbrief en vakblad, (eigen tekst max. 400 woorden 

aanleveren), in combinatie met eventueel een korte video
4. Advertentie in vakblad WindNieuws (1 x formaat 1/2, of 2 x 1/4) *
Prijs: 1.775 euro

 PAKKET VOOR DE WIND
1. Advertentie op homepage (leaderboard) – carrousel, dus goede positie is gegarandeerd. 
 Duur: 1 jaar 
2. 2 x per jaar plaatsing van uw persbericht, online op Windenergie-nieuws.nl en 

print in vakblad WindNieuws
3. Advertentie in vakblad WindNieuws (1 x formaat 1/1, of zes x 1/4) *
Prijs: 3.250 euro

* Dit is een standaard formaat. Indien 
gewenst kan het formaat en/of de 
plaatsingsfrequentie tegen meerprijs 
aangepast worden. Prijzen zijn excl. 
BTW en toeslag voor omslagen 3/4. 
Maatwerk is altijd bespreekbaar!

Wij willen graag adverteren via het gecombineerde WINDPLATFORM (print en digitaal) en kiezen voor:

 advertentiepakket AAN DE WIND

 advertentiepakket RUIME WIND

 advertentiepakket VOOR DE WIND

BEDRIJF
Contactpersoon
E-mail 
Telefoonnummer

Handtekening

Communiceer effectief en prijsbewust met uw doelgroep via ons 
windplatform en kies uit onze advertentiemogelijkheden:

heikeslingerland
Sticky Note
Is het leuk om de term: 'het windplatform' of 'het windkanaal' te introduceren? 
Bijv. als tagline of iets dergelijks..?

Moeten we misschien ook beschermen dan en ook domeinnamen van maken..


