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 Sponsoren 
 Gameland - Het Game Portaal 

 Voorwaarden, mogelijkheden en prijzen 
  

 
Voorwaarden 
Sponsoren behoeven niet game gerelateerd te zijn en ondersteunen Gameland mede in haar werkzaamheden om de site te 
optimaliseren tot het grootste gameportaal van Nederland en daarbuiten. Uitgesloten van sponsoring zijn 18+ xxx sites, gelieerde 
of vergelijkbare sites en sites welke illegale activiteiten hanteren of promoten of  op enigerlei andere wijze in strijd zijn met de 
wet, goede zeden en openbare orde.  
 

Mogelijkheden 
De mogelijkheden zijn divers; naamsvermelding op de homepagina of een dochterpagina naar keuze, of vermelding op de pagina 
“Sponsoren” middels een banner of logo (afmeting maximaal 215x215) met een korte omschrijving (maximaal 360 karakters).  Zie 
voorbeelden hieronder. 

 
Sponsorenpagina (a) Homepagina (b) Dochterpagina (c) 

 
 
 
 
 
 

 
Prijzen (exclusief btw) 
a. vermelding op de Sponsorenpagina:  € 100,-  per advertentie per jaar  
b. naamsvermelding op de Homepagina:  €  250,- per link per jaar 
c. naamsvermelding op een Dochterpagina naar keuze:  €  150,- per link per jaar 
Voordeelpakket (3 in 1) 
1 x vermelding op Sponsoren-, Home- en Dochterpagina € 400,- per jaar 
 

Betaalwijze 
Betaling vindt vooraf plaats, middels Ideal of PayPal. Hiertoe ontvangt men een betaallink via de mail. Nadat de betaling is 
ontvangen, wordt de link, of banner/logo met aangeleverde tekst op de desgewenste positie geplaatst. 

 
Disclaimer 
Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen na afloop van de 
plaatsingsperiode. Tevens behouden wij ons het recht voor om sponsoren te verwijderen zonder enige restitutie van betaling, 
indien de inhoud van de gelinkte site na het plaatsen wijzigt om welke reden dan ook en niet meer overeenstemt met het door 
Gameland gehanteerde beleid (zie hiervoor o.a. onze pagina’s “Copyright”, “Disclaimer”, “Adverteren” en “Privacy- en 
Cookiebeleid”) of in strijd is met het gestelde in de 1

e
 alinea van deze pagina.  

 
 
 
 

Gameland.nl is onderdeel van Kostprijscalculatie  
Vestigingsadres: Berkenlaan 28 (8603 BV) Sneek  
Postadres: Postbus 331 (5300 AH) Zaltbommel 
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