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Bedrijfsvermelding op www.appelscha.nl V1.2 23-9-22 

 

In dit document vindt u de spelregels en de mogelijkheden voor vermelding van 

bedrijven en evenementen op de website www.appelscha.nl Ook kunt u lezen wat wij 

allemaal graag van u willen ontvangen om uw bedrijfsvermelding op www.appelscha.nl 

effectief te kunnen plaatsen. 

 

Vermelding op website www.appelscha.nl 

De website is eigendom van de Coöperatie Appelscha Regio 3.0 Het doel van de website 

is om het complete toeristische aanbod van de gemeente Ooststellingwerf te tonen en 

te promoten. We streven ernaar om alle bedrijven uit Ooststellingwerf die actief zijn in 

recreatie en toerisme te vermelden in de categorieën Eten&Drinken, Overnachten, of 

Zien&Doen. 

 

Kosten bedrijfsvermelding 

• Horeca en toerisme met een fysieke locatie binnen Ooststellingwerf 

o De vermelding van horeca en recreatiebedrijven met een fysieke locatie in 

Ooststellingwerf is gratis. Dit betreft de vermelding van naam, adres, en 

activiteit in de betreffende categorie. (bijvoorbeeld: restaurant in de 

categorie Eten&Drinken, zonder tekst of toelichting) 

o Een uitgebreide vermelding met foto’s, uitgebreide tekst, contactgegevens, 

link naar eigen website en/of boekingsplatform kost €65 per jaar. (gratis 

voor leden van de Coöperatie Appelscha Regio 3.0) 

o Indien op 1 locatie meerdere activiteiten worden aangeboden 

(bijvoorbeeld camping en restaurant), dan worden deze activiteiten in 1 

vermelding geplaatst. Deze vermelding zal dan bij de verschillende 

groepen getoond worden met dezelfde tekst en foto’s.  

▪ Het is ook mogelijk per activiteit een extra vermelding met eigen 

tekst en foto te laten plaatsen, voor de extra vermelding geldt dan 

een meerprijs van €35,00. (gratis voor leden van de Coöperatie 

Appelscha Regio 3.0) 

• Horeca en toerisme met fysieke locatie buiten Ooststellingwerf 

Partijen van buiten de gemeente Ooststellingwerf kunnen onder de volgende 

voorwaarden een plaatsing aanvragen. (onder voorbehoud goedkeuring Bestuur 

van de Coöperatie Appelscha Regio 3.0) 

o Lid van TIP-Appelscha/VTRBO basis vermelding gratis (alleen horeca, 

recreatie). Uitgebreide vermelding €65 per jaar per locatie/activiteit. 

o Toeristisch aanbod wat in Ooststellingwerf niet aanwezig is en daardoor 

interessant/ iets toevoegt voor de gast in de regio (bijvoorbeeld musea) 

krijgt basisvermelding, uitgebreide vermelding €65 per jaar (of op initiatief 

van CAR30 gratis). 

o Op de website worden geen boekingsplatforms, tussenpersonen of 

intermediairs geplaatst.  

o We vragen wel wederkerigheid, dus vermelding van www.appelscha.nl. 
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Aanleveren van informatie voor uitgebreide vermelding 

Naast de algemene N.A.W. gegevens en online kanalen, vermelden wij ook een 

beschrijving van uw bedrijf. Zorg ervoor dat dit niet een exacte kopie is van uw 

vermelding op uw eigen website of een kopie van een vermelding op een andere 

website. Het is in uw en ons voordeel dat het een uniek stuk tekst is, dat nergens anders 

exact op dezelfde manier vermeld staat. Uiteraard is de essentie overal hetzelfde en 

mag u ook best sommige regels kopiëren, maar maak niet een complete kopie. 

 

Om het leesbaar te houden raden wij aan om er 3-4 tussenkopjes bij te gebruiken en de 

tekst af te sluiten met 3 bulletpoints met USP’s. 

 

Deze algemene informatie plaatsen wij 

Telefoonnummer | Emailadres | Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Plaats 

Website | Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn | Twitter 

 

Voorwaarden voor foto’s 

We willen graag onderstaande foto’s van u ontvangen; 

3 x Header foto: minimaal 1.280 pixels breed x 600 pixels hoog en 72 dpi 

1 x Profiel foto: minimaal 750x750 pixels hoog en 72 dpi 

 

Geen samengestelde foto en geen foto’s met daarop prominent logo of gevelbord o.i.d. 

Houdt rekening met de uitsnede. De profiel foto wordt als vierkante foto geplaatst, van 

een liggende foto worden dus grote delen afgesneden. De headerfoto is juist erg breed, 

bij een “hoge foto” wordt boven en/of onder veel weggeknipt. Houd hier rekening mee, 

voor overleg neem contact op met info@appelscha.nl. 

 

Deelnemen aan Promotiecampagnes 

Bedrijven uit Ooststellingwerf met een uitgebreide vermelding op Appelscha.nl kunnen 

deelnemen aan eventuele promotiecampagnes, mits men aan de 

campagnevoorwaarden voldoet. De kosten voor deelname aan die campagnes dienen 

vooraf voldaan te worden. Indien door onvoorziene omstandigheden een campagne 

voortijdig afgebroken moet worden, volgt geen restitutie. Neem voor meer informatie 

over deelname aan de campagnes contact op met de gebiedsregisseur via 

info@appelscha.nl. 

 

Evenementen 

De website Appelscha bevat een pagina evenementen. Hier kunnen evenementen 

worden gepromoot die interessant zijn voor bezoekers van de regio Appelscha of die 

een reden kunnen zijn om naar onze regio te komen.  

Evenementen die vooral bedoeld zijn voor de inwoners van Ooststellingwerf worden 

hier niet geplaatst. (kaartwedstrijden, St Nicolaas intocht, winkeliersacties, etc.) 

Evenementen kunnen worden aangemeld via de website appelscha.nl door alle 

gevraagde gegevens in te vullen in op het formulier. Na goedkeuring zal het evenement 

direct geplaatst worden. 
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