
  

 
 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES – ONLINE DISPLAY 
 
Aanleverspecificaties Native billboard 
Voor de opmaak van uw Native billboard ontvangen we graag de volgende items van u.  
 
Tekst 
Kop:   Max. 30 tekens incl. spaties  
Pay-off:   Max. 20 tekens incl. spaties  
Totale tekst:  Max. 400 tekens incl. spaties (Geen bullet points) 

 
Beeld  
Formaat:   450x200 pixels, maximaal 150kb in .jpg/ .png 
 
Call-to-Action (button) 
Tekst die aanzet tot actie bestaande uit max. 20 tekens (incl. spaties)  
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Ja, is mogelijk  

 
Voorbeeld positie  

 

Voorbeelduiting 

 
 
Aanleveren  
U kunt uw advertentiemateriaal 5 werkdagen voor livegang aanleveren bij onze afdeling Traffic. Vermeld 
hierbij in de onderwerpregel de naam van de klant, de campagne en de titel waarop het wordt ingezet.  
E.: traffic@newskoolmedia.nl  

mailto:E.:%C2%A0traffic@newskoolmedia.nl%C2%A0


  

 
 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES – ONLINE DISPLAY 
 
Aanleverspecificaties Native halfpage 
Voor de opmaak van uw Native halfpage ontvangen we graag de volgende items van u.  
 
Tekst 
Kop:   Max. 30 tekens incl. spaties  
Pay-off:   Max. 20 tekens incl. spaties  
Totale tekst:  Max. 400 tekens incl. spaties (Geen bullet points) 
 
Beeld  
Formaat:   330x180 pixels, maximaal 150kb in .jpg/ .png 
 
Call-to-Action (button) 
Tekst die aanzet tot actie bestaande uit max. 20 tekens (incl. spaties)  
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Ja, is mogelijk  

 
Voorbeeld positie  

 
 
Voorbeelduiting 

 
 
Aanleveren  
U kunt uw advertentiemateriaal 5 werkdagen voor livegang aanleveren bij onze afdeling Traffic. Vermeld 
hierbij in de onderwerpregel de naam van de klant, de campagne en de titel waarop het wordt ingezet.  
E.: traffic@newskoolmedia.nl  

mailto:traffic@newskoolmedia.nl


  

 
 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES – ONLINE DISPLAY 
 
Aanleverspecificaties Billboard 
 
Formaat 
970x250 pixels, max 200kb in .jpg/ .png/ .gif 
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Ja, is mogelijk  
Flash:   Nee, is niet mogelijk 
HTML5:  Ja, is mogelijk (indien voorzien van clickTag of exit. De clickTag of exit moet 

geschikt zijn voor Google Ad Manager. Third-party templates niet publisher-paid) 
  
Voorbeeld positie 

 
 
Voorbeelduiting  

 

 

Aanleveren  
U kunt uw advertentiemateriaal 5 werkdagen voor livegang aanleveren bij onze afdeling Traffic. Vermeld 
hierbij in de onderwerpregel de naam van de klant, de campagne en de titel waarop het wordt ingezet.  
E.: traffic@newskoolmedia.nl  

  

mailto:traffic@newskoolmedia.nl


  

 
 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES – ONLINE DISPLAY 
 
 
Aanleverspecificaties Halfpage 
 
Formaat 
300x600 pixels, max 200kb in .jpg/ .png/ .gif  
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Ja, is mogelijk  
Flash:   Nee, is niet mogelijk 
HTML5:  Ja, is mogelijk (indien voorzien van clickTag of exit. De clickTag of exit moet 

geschikt zijn voor Google Ad Manager. Third-party templates niet publisher-paid) 

 
 Voorbeeld positie  

 
 
 
Voorbeelduiting 

 

 
Aanleveren  
U kunt uw advertentiemateriaal 5 werkdagen voor livegang aanleveren bij onze afdeling Traffic. Vermeld 
hierbij in de onderwerpregel de naam van de klant, de campagne en de titel waarop het wordt ingezet.  
E.: traffic@newskoolmedia.nl  

 
 
  

mailto:traffic@newskoolmedia.nl


  

 
 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES – ONLINE DISPLAY 
 
 
Aanleverspecificaties overige online formaten - Desktop 
 
Formaat   Afmeting 
Rectangle   300x250px 
Leaderboard   728x90px 
Large Leaderboard  970x90px 
Large Leaderboard  970x70px 
Wide Skyscraper  160x600px 
 
Bestand 
Grootte Max. 150kb in .jpg/ .png/ .gif 
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Ja, is mogelijk  
Flash:   Nee, is niet mogelijk 
HTML5:  Ja, is mogelijk (indien voorzien van clickTag of exit. De clickTag of exit moet 

geschikt zijn voor Google Ad Manager. Third-party templates niet publisher-paid) 

 
 
Aanleverspecificaties overige online formaten – Mobile 
 
Formaat   Afmeting 
Rectangle   320x240px 
Rectangle   300x250px  
Banner    320x100px 
Banner    320x50px 
Mobile Portrait ad 320x480px 
 
Bestand 
Grootte Max. 150kb in .jpg / .png / .gif  
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Ja, is mogelijk  
Flash:   Nee, is niet mogelijk 
HTML5:  Ja, is mogelijk (indien voorzien van clickTag of exit. De clickTag of exit moet 

geschikt zijn voor Google Ad Manager. 
Third party tags Ja, is mogelijk (niet publisher-paid) 

 
Aanleveren  
U kunt uw advertentiemateriaal 5 werkdagen voor livegang aanleveren bij onze afdeling Traffic. Vermeld 
hierbij in de onderwerpregel de naam van de klant, de campagne en de titel waarop het wordt ingezet.  
E.: traffic@newskoolmedia.nl   

mailto:traffic@newskoolmedia.nl


  

 
 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES – ONLINE DISPLAY 
 
 
Aanleverspecificaties In-Article-Video 
 
Video 
Beeldverhouding: 16:9 
Bestandstype:  .mp4 
Lengte:    Max. 120 sec (advies maximaal 20 sec) 
 
URL + UTM-code 
De URL naar de landingspagina, zodat we daarheen kunnen linken. Daarnaast adviseren wij een UTM-
code aan te leveren. 
 
Overig  
Clicktracker:   Ja, is mogelijk 
Meetpixel:  Nee, is niet mogelijk 
 
Tips 

- Bij voorkeur de video ondertitelen. Dit kan via New Skool Studio worden verzorgd, prijs op 
aanvraag 

- Logo/beeldmerk van adverteerder kan het beste continue in beeld zijn voor herkenning (verhoogt 
kijkbereidheid en herinnering) 

 
Voorbeelduiting 

  
 

Aanleveren  
U kunt uw advertentiemateriaal 5 werkdagen voor livegang aanleveren bij onze afdeling Traffic. Vermeld 
hierbij in de onderwerpregel de naam van de klant, de campagne en de titel waarop het wordt ingezet.  
E.: traffic@newskoolmedia.nl  

mailto:traffic@newskoolmedia.nl

