Wie is Kieskeurig.nl?
Kieskeurig.nl is sinds 1999 de meest betrouwbare en onafhankelijke product- en prijsvergelijker. Op
Kieskeurig.nl komen dagelijks ruim 170.000 bezoekers, waarvan 92% een aankoopintentie heeft.
Deze bezoekers worden geholpen bij het maken van de juiste keuze door het bieden van
onafhankelijke, kwalitatieve product- en prijsinformatie, specificaties en 1.1 miljoen
consumentenreviews. Omdat deze bezoekers goed geïnformeerd zijn, levert dit kwalitatief
hoogwaardige leads op. Wij sturen per maand 2.2 miljoen leads door naar de aangesloten
webshops.
Wie bezoekt Kieskeurig.nl en wat doet deze bezoeker?
1. time on site
: bijna 5 minuten
2. aantal pagina’s
: meer dan 6 pagina’s
3. bezoekers
: 58% man 42% vrouw
4. bezoekers
: 61% terugkerend
5. devices
: 24% tablet 15% smartphone
: 61% desktop
6. terugkerend
: gem. 1,6 keer per maand
Waar komt de bezoeker vandaan?
- 76% search traffic
- 16% direct
- 8% overig
Wat heeft Kieskeurig.nl haar affiliatepartners te bieden?
Kieskeurig.nl heeft ruim 12 miljoen producten op haar website staan. Jij als affiliatepartner kan hier
met jouw prijzen tussen komen te staan, zodat wij ook kwalitatieve leads naar jouw shop door
kunnen zetten. Je krijgt een eigen winkelinformatiepagina waarop je nuttig gegevens over jouw shop
kunt vermelden en consumenten kunnen jouw webshop beoordelen door het achterlaten van een
review. Verder tonen wij van je shop (indien dit van toepassing):
- Levertijd product
- Of je bent aangesloten bij thuiswinkel.org
- Of je een officiële dealer bent
- Of je meedoet met cashbackacties van fabrikant
- De afhaalprijs en/of bezorgprijs
Welk afrekenmodel hanteert Kieskeurig.nl?
Als affiliatepartner van Kieskeurig.nl betaal je vanaf 1 oktober 2014 een vast marktconform cpc-tarief
van € 0,20.
Wat zijn de minimale eisen om als affiliatepartner op Kieskeurig.nl te staan?
Je kunt je als affiliatepartner aansluiten bij Kieskeurig.nl als je webshop minimaal een jaar staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je webshop tenminste 6 maanden online is.

Noodzakelijke gegevens voor aansluiten
- Shop naam
- Shop logo
- KvK nummer
- Website url
- E-mail adres
-Telefoonnummer
Gelden er bepaalde voorwaarden waaraan ik mij moet houden?
Ja, iedere aangesloten partner moet zich aan de Kieskeurig.nl Winkelvergelijker houden.
Klik hier voor de voorwaarden >>
Van welke producten kan ik mijn prijzen tonen op Kieskeurig.nl
Als affiliatepartner is het mogelijk om met jouw webshop in veel productgroepen op Kieskeurig.nl te
staan en dus ook kwalitatieve leads vanuit Kieskeurig.nl doorgestuurd te krijgen.
Let op: 150 productgroepen zijn hier voor uitgesloten.
Klik hier voor een lijst met deze 150 productgroepen waarin opname niet mogelijk is >>
Wat is jullie opzegtermijn?
Binnen twee werkdagen kunnen we de affiliateshop van Kieskeurig.nl verwijderen.

