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  OVer ons_ 
 
Stichting OV in Nederland is in 2020 opgericht en exploiteert het in 2008 
opgerichte forum ovinnederland.nl en de OV in Nederland Wiki 
(wiki.ovinnederland.nl). Hiermee bedienen we een breed publiek, van 
incidentele OV-reizigers tot doorgewinterde fanaten. 
 
Op ons forum faciliteren en stimuleren wij discussies en het delen van 
ervaringen over het openbaar vervoer en de openbaar vervoer-hobby. 
Ook bieden wij hier een vraagbaak aan waar OV-reizigers vragen kunnen 
stellen en op weg geholpen kunnen worden. 
 
Met onze wiki faciliteren en stimuleren wij het aanbieden van feitelijke 
informatie over het openbaar vervoer. In de loop der jaren is deze wiki 
uitgegroeid tot een immens naslagwerk waarin een schat aan informatie 
over historische ontwikkelingen van lijnennetten en dienstregelingen is 
opgenomen, maar ook algemene achtergrondinformatie over het 
openbaar vervoer. 
 
Onze stichting kent geen winstoogmerk en voorziet middels advertenties 
op ons forum en donaties in de inkomsten die benodigd zijn voor 
instandhouding van onze websites. 
 

  Waarom adverteren op OV in Nederland?_ 
 
Het publiek op de websites van OV in Nederland is gevarieerd, 
waaronder veel jongere gebruikers in de leeftijd 16 tot 30 jaar. Deze 
bezoekers zijn bovenmatig geïnteresseerd in reizen (per trein en ander 
openbaar vervoer), maar zij hebben ook interesse in reizen in algemene 
zin, mobiliteit, fotograferen, technologie, online communities en 
maatschappelijke issues. 
 
 
 
 



  Het bereik van uw advertentie_ 
 
Momenteel bieden wij uitsluitend advertentieruimte op ons forum aan. 
Met de standaard bannerlocatie onderaan de pagina, direct onder de 
laatste post in een onderwerp, is uw advertentie duidelijk in beeld bij de 
lezers hiervan. Gemiddeld leiden 9.500 paginaweergaven tot circa 6.000 
advertentievertoningen. 
Andere plekken op de pagina, waarmee uw advertentie extra opvalt, zijn 
in overleg ook mogelijk. 
 

  Onze tarieven_ 
 
De kosten van uw advertentie op OV in Nederland zijn afhankelijk de 
door u gemaakte keuzes in de verschillende advertentieopties. 
Ons standaard advertentiepakket is gebaseerd op weergave van uw 
advertentie gedurende een vooraf afgesproken periode onderaan het 
forum. Bij deze optie kunt u kiezen uit drie verschillende prioriteiten. Uw 
advertentie wordt dan in een vastgesteld percentage van alle 
weergaveverzoeken vertoond. 
Voor dit pakket gelden de volgende prijzen per dag: 
 
Prioriteit Prijs 
100%  € 10,00 
75%  € 07,50 
50%  € 05,00 
 
De minimale looptijd van een advertentiecampagne is 1 week. 
 

  Interesse?_ 
 
Heeft u belangstelling om te adverteren op OV in Nederland? Neemt u 
dan contact met ons op per e-mail op info@ovinnederland.nl of vul het 
contactformulier op over.ovinnederland.nl in. 
Na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij u of er in de gewenste 
periode ruimte voor uw advertentie beschikbaar is en ontvangt u een 
offerte. 



 
Wij factureren uw advertentiecampagne vooraf. Weergave start op de 
afgesproken datum, maar nooit eerder dan uw betaling is ontvangen. 
Achteraf kunnen wij u desgewenst een overzicht van het aantal klikken 
en vertoningen ter beschikking stellen. 
 

  Contact- en bankgegevens_ 
 
Stichting OV in Nederland is statutair gevestigd te Amersfoort en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84646123. 
 
Postadres: 

Stichting OV in Nederland 
Prinses Julianaplein 36 
3817 CS Amersfoort 

 
Mail en website: 

info@ovinnederland.nl 
over.ovinnederland.nl 

 
Bankrekening: 

NL14 INGB 0009 4182 74 t.n.v. Stichting OV in Nederland te Amersfoort 
 

BTW-nummer: 
NL861747732B01 


