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NBD-Online
Hét  meest geraadpleegde
platform voor ontwerpers,
afnemers en leveranciers
in de bouwkolom
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Klik hier
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De Nederlandse Bouw Documentatie (NBD-Online.nl) is het verbindende platform tussen 
toeleveranciers en afnemers in de bouw in de meest brede zin van het woord. Voorschrijvers en 
uitvoerders gebruiken NBD-Online voor het vinden van onder andere technische informatie over 
bouwmaterialen, product- en leveranciersinformatie. Of juist om inspiratie op te doen of oplossingen 
te vinden voor aankomende projecten. Bezoekers kunnen bestekteksten, CAD-details en BIM-objecten 
downloaden en video’s en foto’s raadplegen.

Voor toeleveranciers betekent NBD-Online een plaats om in contact te komen met architecten, aannemers, 
installateurs en voorschrijvers op het moment dat ze hieraan een concrete behoefte hebben.

NBD-Online biedt u:
• Betere zicht- en vindbaarheid
• Meer naamsbekendheid
• Meer clicks naar uw website
• Meer downloads

 NBD-ONLINE

900.000
 GEBRUIKERS

 NIEUWSBRIEF

 18.000
 ABONNEES
 

 BOUW- EN INSTALLATIE-
 PRODUCTEN

 26.000
 PRODUCTEN

4.900
 LEVERANCIERS

Doelgroep

Voorschrijvende bouw
• Bestekschrijvers
• Architecten
• Ontwerpers
• Hoofdaannemers

Uitvoerende bouw
• Installateurs
• Aannemers
• ZZP’ers
• Opdrachtgevers
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http://nbd-online.nl


Online Communicatiemogelijkheden

 √ Leverancierspresentatie inclusief 
clickable logo en link

 √ Productpresentaties
 √ 1 advertorial in de nieuwsbrief
 √ Ontvangen van leads en rapportages
 √ Bestekteksten

 NBD Extra
 tot 5 producten 

€ 1.895,- p.j.

 NBD Extra
 tot 10 producten 

€ 2.750,- p.j.

 NBD Extra
 tot 15 producten 

€ 3.395,- p.j.

 NBD Extra
 tot 25 producten 

€ 4.895,- p.j.

 NBD Extra
 tot 40 producten 

€ 5.995,- p.j.

 √ Leverancierspresentatie inclusief 
clickable logo en link

 √ Productpresentaties
 √ 3 advertorials in de nieuwsbrief
 √ Ontvangen van leads en rapportages
 √ Video’s, bestekservices, CAD en BIM

 NBD Business
 tot 5 producten 

€ 2.945,- p.j.

 NBD Business
 tot 10 producten 

€ 4.250,- p.j.

 NBD Business
 tot 15 producten 

€ 5.445,- p.j.

 NBD Business
 tot 25 producten 

€ 7.945,- p.j.

 NBD Business
 tot 40 producten 

€ 10.445,- p.j.

NBD Nieuwsbrieven

Per editie 
Full size banner € 295,-
468 x 60 px
Advertorial € 995,-

NBD-Online

Medium rectangle
300 x 250 px € 250,- per week
Tekstadvertentie
+/- 60 woorden € 250,- per week
Advertorial
+/- 350 woorden € 500,- per week
+ afbeeldingen

Productpagina

De foto’s inspireren de
bezoekers voor nieuwe
opdrachten

Win het vertrouwen

Direct in contact
met uw afnemers

Gelinkt aan uw bedrijfs-
profiel met volledig over-

zicht van uw producten en
contactgegevens

Van zoeken naar
product naar contact

met leverancier

We bieden de informatie die
de bezoeker nodig heeft

Alle uitvoeringen en mogelijkheden
handig bij elkaar

NBD Extra NBD Business Banners en advertorials



Informatieaanvragen
direct in uw mailbox

Leveranciersomschrijving

Uw product in onze
(thema)nieuwsbrieven

Uitgelichte thema’s

Contactgegevens

Nieuws over uw producten

Bestekteksten, CAD-tekeningen,
BIM-objecten downloaden

We bieden de informatie die
de bezoeker nodig heeft

> 900.000 gebruikers

Filteren op
productcategorie

Zoeken in meer dan
 >26.000 producten

Extra aandacht voor uw
productgroep

Leverancierspresentatie

Nieuwsoverzicht

Contact
Heeft u vragen over NBD, het bereik of de mogelijkheden? We willen graag met u in contact komen
en meedenken over de invulling van uw persoonlijke doelstellingen.

Neem contact op met Sandra Cruz dos Santos of Vincent IJff.

 +31(0)70 399 00 00

 sandra@jetvertising.nl • vincent@jetvertising.nl
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