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De PieterPaD website biedt uitgelezen mogelijkheden 
voor een vermelding van je horecagelegenheid of overnachtings-
adres langs het Pieterpad. De website biedt je de mogelijkheid je 
onderneming of adres optimaal te presenteren met foto’s en uitge-
breide informatie. Je kunt bovendien je vermelding zelf beheren en 
altijd aanpassen. 

VerschillenDe soorten VermelDingen
Je kunt kiezen: met een basisvermelding ben je verzekerd van een 
plaatsing op de pagina ‘accommodaties’ op de Pieterpad website. 
Deze basisvermelding heb je altijd nodig. Daarnaast kun je op de 
website ook een eigen advertentie plaatsen bij een etappe-pagina 
of je gelegenheid op de etappekaart zichtbaar maken. Deze moge-
lijkheden zijn aanvullend op de basisvermelding. een vermelding 
als Pieterpad® Pleisterplaats is het meest uitgebreid en onderschei-
dend. 

Laat je zien op de pieterpad-website!
horeca of overnachtingsadres langs het Pieterpad?



www.pieterpad.nl

1. basisvermeLding
een basisvermelding bestaat uit de volgende onderdelen:
-  uitgebreide beschrijving naar eigen inzicht; 
-  uitgebreide opties die je kunt selecteren en die wandelaars kunnen 
gebruiken als zoekfilter. Mis je nog iets, dan kun je dat zelf nog 
toevoegen; 

-  foto’s om een goede indruk te geven van je gelegenheid (max. 6);
-  kaartje met de ligging van je gelegenheid, zodat wandelaars je 
weten te vinden;

-  vermelding van de etappe(s) waaraan je gelegenheid te vinden is;
-  contactinformatie en openingstijden (indien van toepassing);
-  een samenvatting met foto op de overzichtspagina. 
Via je account kun je de vermelding altijd aanpassen. wil je bijvoor-
beeld een speciale aanbieding doen, dan kun je die met een paar 
klikken in je vermelding opnemen en na afloop net zo gemakkelijk 
weer verwijderen. 

Een basisvermelding kost € 22,50 per jaar.

2. extra advertentie op de etappe pagina
onderaan elke etappe-pagina is een exclusieve ruimte voor maximaal 
6 advertenties. Je advertentie wordt geplaatst bij de etappekaarten 
waarop je accommodatie voorkomt (dat is max. 2 kaarten). Je bepaalt 
zelf de inhoud van de advertentie. een klik op de advertentie leidt 
naar jouw basisvermelding op de website.

Een advertentievermelding kan alleen in combinatie met 
een basisvermelding en kost € 25,- per jaar bovenop de 
basisvermelding.

3. extra vermeLding op de routekaart
Elke etappe heeft een eigen kaart op de website met de routelijn, kijk-
punten, bushaltes etc. Jouw gelegenheid kan ook op deze kaart staan! 
Een kaartvermelding zie je als een icoontje op de kaart (overnachting, 
horeca of camping). in één oogopslag is te zien waar je gelegenheid 
ligt ten opzichte van de route. 

bij het aanklikken van het icoontje verschijnt er een foto en een korte 
omschrijving van je gelegenheid en een link naar de basisvermelding 
op deze website. het icoontje wordt geplaatst op de etappekaarten 
waarop je gelegenheid voorkomt (dat is max. 2 kaarten).

Een kaartvermelding kan alleen in combinatie met een 
basisvermelding en kost € 25,- per jaar bovenop de basis-
vermelding.

4. pieterpad® pLeisterpLaats
een vermelding als Pieterpad® Pleisterplaats is een exclusieve 
vermelding voor horecagelegenheden. Deze omvat al het hiervoor 
genoemde alsook een beperkte licentie op het gebruik van de naam 
Pieterpad® Pleisterplaats. hierbij hoort het recht om de aanduiding 
Pieterpad® Pleisterplaats en het beeldmerk te voeren op eigen uitin-
gen zoals website, menukaart, vlaggen, bebording etc. Om in aanmer-
king te komen als Pieterpad® Pleisterplaats moet de gelegenheid aan 
een aantal voorwaarden voldoen:
-  horeca gelegenheid gelegen in de directe nabijheid van de route;
-  in ruime mate geopend voor wandelaars;
-  kennis van de route van het Pieterpad in elk geval  
van de etappe(s) waaraan de gelegenheid ligt;

-  wandelschoenen (al dan niet bemodderd)  
en natte kleding geen bezwaar;

-  ehbo middelen aanwezig voor de behandeling van blaren of teken;
-  bereidheid om eventuele Pieterpad-producten te verkopen (gids, 
badge, etc).

Een vermelding als Pieterpad® Pleisterplaats kost € 125,- 
per jaar, bovenop de kosten van een basisvermelding. 
 
 
N.B:  een vermelding op de website leidt niet automatisch tot een vermelding  

in de gedrukte gids. Genoemde prijzen zijn excl. BTW. 

1. basisvermelding

2.  extra advertentie  
op de etappe pagina

3.  extra vermelding  
op de routekaart

meer weten? 
neem contact op via info@pieterpad.nl als je nog vragen hebt. 

direct aan de sLag? 
Ga naar www.pieterpad.nl/aandeslag, registreer je als
accommodatiehouder en maak je eigen vermelding aan.
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