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Algemene informatie 
 

Bijzonder meisje is een persoonlijke blog. De blog gaat over mijn vijf jarige dochter met een 

uitgestelde diagnose autisme. Ze gaat naar het speciaal onderwijs. Zelf ben ik 34 jaar, ik ben 

getrouwd en heb nog een jongere dochter. Ik schrijf blogs over onze situaties thuis, op school, over 

dagjes weg en onze avonturen. De blog ben ik gestart in begin 2018. Ik schreef eerder op een andere 

plaats blogs over een bijzonder meisje. Ik merkte dat de vraag groter werd naar blogs, zo is een 

bijzonder meisje ontstaan.  

Omdat ik nog klein ben heb ik geen KvK nummer. Ik kan dus wel een factuur opstellen maar zonder 

btw-nummer en KvK-nummer. Dit kun je wel wegschrijven in je boekhouding. Voor vragen hierover 

verwijs ik je naar je boekhouder.  

Website: www.bijzondermeisje.nl 

e-mailadres: info@bijzondermeisje.nl 

Facebook: http://facebook.com/bijzondermeisje 

Instagram: https://www.instagram.com/bijzondermeisje/ 

Statistieken 
 

Bijzonder meisje is gestart begin februari. Sinds die tijd heb ik de gebruikersstatistieken kunnen 

bijhouden via Google analystics. 

 

 

Tarieven in het kort 
 

Gastartikel/gesponsord artikel €50,00 euro, wordt het door mij geschreven zijn de kosten€75,00 

euro. 

Link in artikel €15,00 euro 

Winactie €15,00 euro 

Review/recensie Barter (ruil product tegen review/recensie).  

 

 

 

http://www.bijzondermeisje.nl/
mailto:info@bijzondermeisje.nl
http://facebook.com/bijzondermeisje
https://www.instagram.com/bijzondermeisje/


Gesponsord artikel of gastblog 
 

In overleg plaatsen wij gesponsorde artikelen of gastblogs geschreven door jouw bedrijf of door ons 

team. 

Wat krijg je? 

 

• In het artikel worden de bedrijfsnaam en de producten en/of diensten van het bedrijf 

expliciet genoemd.  

• Er kunnen links in het artikel worden geplaatst naar de website van het bedrijf. 

• Ik plaats standaard een link naar elk artikel op Facebook. 

• Het artikel blijft minimaal 1 jaar op onze website staan. 

• Met behulp van de SEO-plug-in van Yoast wordt de SEO zoveel mogelijk geoptimaliseerd. 

• Als extra optie kan ik het artikel op Instagram plaatsen. 

Mijn voorwaarden 

 

• Indien de tekst wordt aangeleverd moet deze aansluiten op de blogs van een bijzonder 

meisje.  

• Ik behoud het recht om alleen artikelen te plaatsen die ik vind passen bij bijzonder meisje.  

• In het artikel wordt vermeld dat het om gesponsorde tekst gaat. 

• Ik bepaal de datum van plaatsing. Overleg is mogelijk.  

 
Mijn Tarieven 

Voor gesponsorde artikelen zijn de tarieven als volgt: 

• Standaard: €50,00 voor een volledig aangeleverd artikel. 

Wordt een tekst door mij geschreven zijn de kosten €75,00 euro 

• Extra optie is promotie via social media. Via Facebook en/of Instagram €5,00 per dag per 

media. Minimale afname 5 dagen.  

• Op Instagram een link naar jouw artikel in onze biografie plaatsen kost €15,00 euro per 

week. 

• Wil je meerdere artikelen plaatsen? Dan is een staffelkorting mogelijk. Neem contact met me 

op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bijzondermeisje/


Link in een artikel 

Wat krijg je? 

 

• Een of meerdere links in een bestaande blogtekst. 

• Het artikel met de link blijft minimaal 1 jaar op de website. 

• Met behulp van de SEO-plug-in van Yoast wordt de SEO zoveel mogelijk geoptimaliseerd. 

Tarieven 

 

• Prijs voor een link in een artikel is €15,00. 

• Extra optie is promotie via social media. Via Facebook en/of Instagram €5,00 per dag per 

media. Minimale afname 5 dagen.  

• Op Instagram een link naar jouw artikel in onze biografie plaatsen kost €15,00 euro per 

week. 

Winactie 
 

Als je een leuk nieuw product hebt gemaakt of in de schappen hebt liggen wil je natuurlijk dat jouw 

potentiële klanten, de moeders van Limburg, daar kennis mee maken. Dit kunnen wij onder andere 

doen door het organiseren van een winactie! 

Wat krijg je? 

• Een winactie op de website via een los bericht. 

• Een link en foto naar de website van het product of de ontwikkelaar. Let op dat de foto 

rechtsvrij is. 

• Ik deel het bericht eenmalig via Facebook. 

• Extra optie is promotie via social media. Via Facebook en/of Instagram €5,00 per dag per 

media. 

• Op Instagram een link naar jouw artikel in onze biografie plaatsen kost €15,00 euro per 

week. 

Mijn voorwaarden 

• Je verstuurt zelf het product naar de winnaar, wil je dat ik dit verstuur, dan dienen de 

verzendkosten zelf betaald te worden. 

• Deelnemen aan de winactie kan maximaal 4 weken. 

• Bijzonder meisje loot de winnaar uit en laat dit de winnaar weten.  

• Ik bepaal de datum wanneer de winactie online komt.  

• Prijs voor een winactie is €15,00. 



Review of Recensie 
 

Het is mogelijk om een review of recensie te laten schrijven over een product. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, boeken, passend speelgoed en films 

Wat krijg je? 

 

• Een blog over jouw product of dienst, op basis van onze eigen mening en ervaring, van 

minimaal 300 woorden. 

• Hierin plaat ik indien van toepassing een link naar het bedrijf.  

• Ik plaats een link naar deze recensie/review op Facebook.  

• Het artikel blijft minimaal 1 jaar op de website staan.  

• Met behulp van de SEO-plug-in van Yoast wordt de SEO zoveel mogelijk geoptimaliseerd. 

• Als extra optie kan jouw artikel ook op Instagram of Facebook gepromoot worden. Kosten 

zijn €5,00 per dag per media. Minimale afname 5 dagen.  

Onze voorwaarden 

 

• Product- en dienstpromotieblogs zijn altijd eerlijke artikelen, op basis van mijn eigen mening 

en ervaring. 

• Om over een product of dienst te kunnen bloggen, dient het product of de dienst aan mij 

beschikbaar te worden gesteld. 

• In het artikel wordt vermeld dat het om gesponsorde tekst gaat. 

• Ik bepaal de publicatiedatum 

 

Heb je nog vragen, of heb je een ander voorstel? Stuur me dan een mail naar 

info@bijzondermeisje.nl  

 

mailto:info@bijzondermeisje.nl

