Inleiding
Welkom op Startpagina.org! De nieuwe Startpagina voor de zakelijke markt.
Plaats nu gratis een link in een subrubriek, een link terug is dan wel verplicht.
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Linkruil met account
Linkruil zonder account
Adverteren op de voorpagina
Vip-links
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1. Linkruil met account
Een link toevoegen met account is een goede keuze.
Wij raden u aan om een account te maken.
Hierdoor kunt u de geplaatste links beheren.
Een link toevoegen met account geldt voor 12 maanden.
U krijgt na 1 jaar een e-mail, met daarin het verzoek de gegevens van de linkruil te controleren.
Daarna wordt de link weer verlengd voor wederom 1 jaar.
De linkruil wordt automatisch gecontroleerd.
Zodra de link op uw website of onze website weg is, krijgt u een melding per e-mail.
Zo blijft alles up-to-date!

Zodra u een link gaat plaatsen krijgt u bovenstaande velden te zien.
In het veld ‘linkruil’ plaatst u de website waar u onze link terug plaatst.
Dit mag http://www.jouwwebsites.nl zijn, maar ook http://www.jouwwebsites.nl/extra.html .
De link die u terug moet plaatsen krijgt u onderaan de knop ‘versturen’ te zien.
Deze link dient u meteen terug te plaatsen.
Met een account kunt u achteraf de links beheren. Zonder account kan dit dus niet.

2. Linkruil zonder account
Een link toevoegen zonder account is mogelijk, maar wij raden u aan om een account te maken. U
plaatst op uw eigen website een link terug. Hierdoor kunt u de geplaatste links beheren. Maak daarom
nu een account aan! Indien u toch zonder een account een link op een dochterpagina wil hebben,
dient u zowel met als zonder account een link terug te plaatsen.
Een gratis link toevoegen zonder account geldt voor 12 maanden.
U krijgt na 1 jaar een e-mail, met daarin het verzoek de gegevens van de linkruil te controleren.
Daarna wordt de link weer verlengd voor wederom 1 jaar.
De linkruil wordt automatisch gecontroleerd.
Zodra de link op uw website of onze website weg is, krijgt u een melding per e-mail.
Daarom is het nodig om een geldig e-mailadres op te geven.
Zo blijft alles up-to-date!

Zodra u een link gaat plaatsen krijgt u bovenstaande velden te zien.
In het veld ‘linkruil’ plaatst u de website waar u onze link terug plaatst.
Dit mag http://www.jouwwebsites.nl zijn, maar ook http://www.jouwwebsites.nl/extra.html .
De link die u terug moet plaatsen krijgt u onderaan de knop ‘versturen’ te zien.
Deze link dient u meteen terug te plaatsen.
Met een account kunt u achteraf de links beheren. Zonder account kan dit dus niet.

3. Adverteren op de voorpagina
Op de voorpagina bieden wij exclusieve posities aan.
Mail naar adverteren@startpagina.org voor de prijzen.

4. VIP-links

Het plaatsen van een VIP-link is ook mogelijk.
Een VIP-link kost 11.90 euro inclusief BTW per jaar.
U kiest een dochterpagina uit en plaatst een link met extra gegevens.
Hiervoor dient u een account aan te maken.

5. Sponsors

Wij bieden u ook de mogelijkheid om een sponsorlink te plaatsen.
Deze link draait op alle pagina’s van Startpagina behalve de voorpagina.
Mail naar adverteren@startpagina.org voor de prijs per link per jaar.
Voor eventuele vragen: adverteren@startpagina.org

