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Inleiding
Adverteren op SERC is vooral aantrekkelijk omdat u naast een hogere positie in de zoekmachines ook direct
verkeer via onze site zult ontvangen. U heeft dus profijt op meerdere manieren en wij durven te stellen dat we
op deze manier de beste SEO bieden voor absoluut de laagste prijs. Onze filosofie is dat een klant nooit een
prijsverhoging krijgt (met uitzondering van de inflatie-index). Dus eenmaal klant bij ons voor het huidige tarief?
Dan gaat u nooit een cent meer betalen. Stijgen onze prijzen toch? Dan is dat alleen voor nieuwe klanten.

Advertentiepakketten
Op SERC kunt u gebruik maken van twee manieren om te adverteren. Deze manieren hebben wij uitgesplitst in
twee verschillende pakketten, te weten het advertentiepakket van € 38 per jaar en €
150 per jaar.

Pakket 38
Voor slechts €38 per jaar zal uw bedrijf in uw regio (in uw gemeente) worden geplaatst met een duidelijke
vermelding die het volgende bevat:
•
•
•
•

Bedrijfsnaam;
Adres;
Telefoonnummer;
Link naar de website.

Een voorbeeld voor de vermelding van € 38 kunt u bekijken op deze URL.

De door u uitgekozen zoekwoorden zullen worden verwerkt in een korte tekst over uw bedrijf (maximaal 100
woorden) bij uw vermelding.
Tevens ontvangt u eenmalig 20 credits voor de aanbiedingsmodule. Voor 1 credit kunt u een maand lang een
aanbieding in uw gemeente plaatsen en voor een credit extra zelfs een extra link naar uw website genereren.
Deze credits hebben per stuk een waarde van €2 en hiermee hopen wij u zo enthousiast te maken dat u besluit
uw bedrijf een jaar lang te plaatsen. Een voorbeeld kunt u vinden op deze volgende URL’s: overzicht
aanbiedingen | aanbiedingen detail.

Pakket 150
Voor slechts €150 per jaar zal uw bedrijf in uw regio (in uw gemeente) worden geplaatst met een duidelijke
vermelding die het volgende bevat:






Een volledig bedrijfsprofiel;
Adres;
Contactinformatie;
Contactformulier;
Google maps.

Het profiel zal worden geplaatst op SERC’s beste keus en zal de door uw gekozen zoekwoorden bevatten. Een
voorbeeld voor de vermelding van € 150 kunt u bekijken op deze URL.
Tevens ontvangt u eenmalig 75 credits voor de aanbiedingsmodule. Voor 1 credit kunt u een maand lang een
aanbieding in uw gemeente plaatsen en voor een credit extra zelfs een extra link naar uw website genereren.
Deze credits hebben per stuk een waarde van €2 en hiermee hopen wij u zo enthousiast te maken dat u besluit
uw bedrijf een jaar lang te plaatsen. Een voorbeeld kunt u vinden op deze volgende URL’s: overzicht
aanbiedingen | aanbiedingen detail.

Statistieken
Bij ieder advertentiepakket ontvangt u aan het einde van iedere maand statistieken zodat u snel en gemakkelijk
uw score kunt zien op de door uw aangegeven zoekwoorden. Zo kunt u snel inzien hoe SERC de vruchten voor
u afwerpt.

Direct adverteren op SERC
Wilt u direct adverteren op SERC? Vult u dan a.u.b. onderstaand formulier in en zend deze naar ons terug via
ondernemen@serc.nl.
Bedrijfsnaam
BTW nummer
KVK nummer
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website URL
Gewenste gemeente
Gewenst pakket

 Pakket 38

 Pakket 150

Op welke vrij zoekwoorden
wilt u gevonden worden?

Datum

Handtekening

Facturering
Zodra wij het formulier hebben ontvangen zullen wij u een factuur m.b.t. het gekozen pakket doen toekomen.

Voorwaarden adverteren op SERC




Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW;
U gaat de overeenkomst aan voor een minimale periode van 12 maanden.
Opzegging dient u schriftelijk te zenden naar ondernemen@serc.nl. Voor opzeggingen dient een
opzegtermijn van 1 maand te worden gehanteerd. Indien er geen opzegging plaatsvindt zal de
overeenkomst automatisch met een jaar worden verlengd.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van onze pakketten? Neemt u dan gerust contact op
met 1 van onze specialisten via het e-mailadres ondernemen@serc.nl of via telefoonnummer +31 (0)20
8208245.
SERC.nl
Waar de online wereld voor Nederland begint

