


Fietsen123.nl is dé website voor recreatieve fietsers. 

Er zijn op www.fietsen123.nl meer dan 1.500 

fietsroutes te vinden, per provincie, plaats of thema. 

Met het digitale fietsroute-abonnement, de fietsroute

app en de nieuwsbrieven worden vele miljoenen

fietsers bereikt.

Fietsen123.nl is sinds vele jaren één van de grootste 

merken voor fietsend Nederland. Op de site zijn niet 

alleen de handige knooppuntenfietsroutes 

beschikbaar, de bezoeker kan er ook informatie 

vinden over fietstesten, e-bikes, fietswinkels en 

fietsvakanties. Daarnaast is er een fietsrouteplanner, 

waarmee fietsers zelf hun route kunnen uitzetten.



Fietsroute Ronde Nationaal park de Weerribben

Er zijn op www.fietsen123.nl meer dan 1.500 

volledig beschreven fietsroutes te vinden per 

provincie, plaats of thema.

Fietsroutes



Zelf gratis een leuke fietsroute via knooppunten 

samenstellen? Plan uw route met onze fietsrouteplanner -

dé fietsplanner op basis van het landelijke 

knooppuntennetwerk.

Fietsrouteplanner



Op Fietsen123 kunnen alle recreatieve 

fietsers het belangrijkste fietsnieuws lezen; 

‘hier kun je een boete voor krijgen op de 

fiets, hoe betrouwbaar zijn buienradars, 

telefoongebruik op de fiets: dit zijn de 

regels, is mijn fiets verzekerd bij de 

inboedelverzekering’. Kortom: alles wat je 

moet weten als je op de fiets stapt.

Fietsnieuws



Nieuwsbriefabonnees van Fietsen123 

ontvangen mooie fietsroutes, fietsnieuwtjes 

en leuke aanbiedingen. De digitale 

fietsroutegids verschijnt elke maand met een 

ander thema. Bijvoorbeeld bloesemroutes, 

bosroutes, pontjes- en dijkenroutes en meer. 

Maandelijks dus een thema met per 

provincie nieuwe en unieke fietsroutes.

Digitale fietsroutegids



Met de app van Fietsen123 heb je ruim 1.500 

fietsroutes van Fietsen123 altijd binnen handbereik. 

De Fietsen123 app is een ideaal verlengstuk van je 

routegids of pc. Vanaf nu heb je je favoriete routes 

altijd bij de hand. En wil je jezelf of de accu van je 

e-bike opladen? Dan kun je op de kaart gemakkelijk 

oplaadpunten en horecagelegenheden vinden.

Fietsroute App

De app is een 
samenwerking van 
Fietsen123 met Shimano 
Service Centers.
Downloads: 174.000.

Wat zit er in de app?

• Een uitgebreid routebestand met ruim 800 routes

door heel Nederland.

• Een overzichtelijke kaart met de route en knooppunten.

• Handige POI’s die met icoontjes op de kaart worden

aangegeven.

• Een handig overzicht met alle knooppunten die de op

je route tegenkomt.



Fietsen123 websitebezoekers
De websitebezoekers van Fietsen123 zijn actieve 
mannen en vrouwen die volop in het leven staan. 
Ze maken graag een tochtje op de fiets en 
Fietsen123 helpt ze om de mooiste plekjes te 
ontdekken en houdt ze op de hoogte van het 
laatste fietsnieuws. De bezoekers van Fietsen123 
zijn actieve recreatieve fietsers met een brede 
interesse.

Geslacht: 52% man / 48% vrouw
Leeftijd: 81% 50+ jaar
Welstand: W1 (hoog)/W2/W3: 58%
Bron: NPMM DGM 2022-I

www.fietsen123.nl
297.000 pageviews per maand
Bron: Google Analytics Q1 2022 t/m Q4 2022

Fietsen123 Nieuwsbrief
103.000 nieuwsbriefabonnees
Frequentie: maandelijks op vrijdag

Tijdens het fietsseizoen dat loopt van 
maart t/m september, verschijnt de 
nieuwsbrief 2x per maand op vrijdag
(oneven weken).

Fietsen123 digitale fietsroutegids
Frequentie: maandelijks 
Verspreiding: digitaal voor nieuwsbriefabonnees

Facebook
42.500 fans

Facts & figures



Tarieven & formaten 2023

Digitaal
Product Tarief

Nieuwsbrieven
Teaserbox nieuwsbrief € 2.000
Themanieuwsbrief € 5.500
Partnermailing € 3.000

Banners
Leaderboard (728x90) € 12 cpm
Medium rectangle (300x250) € 15 cpm
Halfpage (300x600) € 25 cpm
Billboard (970x250) € 35 cpm
Floorad € 35 cpm
Inpage video € 20 cpm

Mobile banners
Mobile Leaderboard (320x50) € 10 cpm
Double banner (320x100) € 15 cpm
Halfpage (320x240) € 20 cpm
Medium rectangle (300x250) € 20 cpm
Full banner (468x60) € 10 cpm
Interscroller alleen via Just Premium
Inpage video € 20 cpm

cpm: per 1.000 impressies

Digitaal 
Product Tarief

Branded Content
Advertorial € 2.000
Native € 3.000
Artikel comm.redactie € 2.500
Facebook bericht €    800
Content sponsoring      op aanvraag

Productiekosten*1

Advertorial €   175
Facebook bericht €   225

*1 Op basis van 2 correctieronden
(geen korting van toepassing)



Meer informatie:
Roularta Media Nederland
T. +31 (0)35 6925 200
E. advertising@roularta.nl

www.roularta.nl

Contact
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