
Hoe meer fietsers en wandelaars bereiken 
 

6 en 15 mei 2019 



Volg Toerisme Oost-Vlaanderen 
en word PARTNER 

StapAf 
Nieuwsbrieven 
https://www.tov.be/nl/fietsroutes 
https://www.tov.be/nl/wandelroutes 
ROUTES 
BELEVINGSGIDSEN 
A5 KAARTEN 
NETWERKKAARTEN 
https://sector.tov.be/brochures-bestellen/ 
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GRATIS Tool Toerisme Oost-Vlaanderen 

ROUTEPLANNERS 
https://www.tov.be/nl/fietsrouteplanner 
https://www.tov.be/nl/wandelrouteplanner 

https://www.tov.be/nl/fietsrouteplanner
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GRATIS Tool Toerisme Oost-Vlaanderen 
ROUTEPLANNERS 
https://www.tov.be/nl/fietsrouteplanner 
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GRATIS Tool Toerisme Oost-Vlaanderen 

ROUTEPLANNERS 
https://www.tov.be/nl/wandelrouteplanner 

https://www.tov.be/nl/wandelrouteplanner
https://www.tov.be/nl/wandelrouteplanner


GRATIS Tool Toerisme Oost-Vlaanderen 

Selecteer route adhv KP’s 
- Optie wis laatste of wis route 
 
Points of Interest aanvinken 
- Check afstand in km 
- Check verhard/onverhard etc 
 
Download/print/deel 
- GPX 
- Afdruk 
- Deel via SocialMedia 
- Deel via link 
 
 



CAMPAGNE 2020 
Logeren in  

Vlaanderen Vakantieland 

Inschrijven:  
3 juni – 21 juni 2019 



Redemptie 

• Fietsen of wandelen als 
voornaamste beweegreden 
om een logies te boeken via 
dit kanaal 



Redemptie 

• Fiets- en mogelijkheden staan op de 
eerste plek bij keuze van een regio 



Redemptie 

• Fiets- en wandelvakanties als item in 
enews= beste herinnering 



Redemptie 

• Gemiddeld spendeert men tss 
514 -530  euro per gezin aan het 
verblijf 

• Meer dan 389.000 Vlamingen en 
Nederlanders werden bereikt via 
boek en online 



Redemptie 



Adverteren? 

• 2 mogelijkheden: 
• Boek & website 
• Website 

 
• Alle aangemelde, vergunde of erkende 

logies kunnen adverteren. 



Logeren in Vlaanderen Vakantieland - Boek 

- Boek + website 
- Jaarlijks inschrijven (tegen betaling), grootschalige distributie en promotie 
 



Logeren in Vlaanderen Vakantieland – Website 
www.logereninvlaanderenvakantieland.be  

Adverteren kan ook los van 
boek (hele jaar door)  

http://www.logereninvlaanderen.be/


In de advertentieprijs zit inbegrepen: 

• Je maakt gratis gebruik van de  

online boekingsmodule zónder commissie  

 

• Je aanvaardt de Vakantiecheque zónder commissie  

Wekelijks worden de geclearde cheques uitbetaald.  

 



In de advertentieprijs zit inbegrepen: 

• Jouw logiesuitbating  wordt gepromoot via het logiesboek 
(170.000 exemplaren) en de website (60.000 bezoekers per 
maand) in magazines, kranten, radio- en tv-programma´s, 
social media, online acties en e-mailings.  

 





Waar staat Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor? 
 
• Professioneel gastheerschap: Als gastheer- of vrouw doe je er alles aan om de 

gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen.  

• Betrouwbaar: Jouw bijdrage is dubbel zoveel waard door de extra financiering 
van de vijf Vlaamse provincies, Horeca Vlaanderen en de Vlaamse Federatie voor 
Hoeve- en Plattelandstoerisme.  

• Beleving: Jouw logies is niet zomaar een slaapplaats, maar een beleving op zich. 
Met unieke arrangementen, regiotips of warme ontvangst zorg jij voor het 
verschil.  

 



Adverteren 2020 

• Adverteren vanaf € 405 excl. btw (boek+website) of € 259 excl. btw (website) 
 

• Inschrijvingen 2020 via link in de mailing Logeren in Vlaanderen (VANAF 3 juni)  
• of surf direct naar het logiesportaal  via bestaande account (operationeel vanaf 

15 mei) 
https://mijnlogies.logereninvlaanderen.be 
 
• Promotie 2019 (enkel nog website) : https://mijnlogies.logereninvlaanderen.be/ 

– Kortingstarieven late inschrijvers: 
Vanaf 1 mei: € 205 excl. BTW 
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Tarieven 2020 

  

Grootte advertentie/capaciteit 

logies 

  

1-5 kamers 

  

  

6-10  kamers     

  

11-15 kamers 

  

16-30 kamers 

  

+31 kamers 

1/4 pag.  excl. btw 
€ 405,00 € 647,00 € 776,50 € 912,50 € 1014,00 

                   incl. btw 

  

€ 490,05 € 782,87 € 939,57 € 1104,13 € 1226,94 

1/2 pag.  excl. btw 
€ 810,00 € 1294,00 € 1553,00 € 1825,00 € 2028,00 

                    incl. btw 

  

€ 980,10 € 1565,74 € 1879,13 € 2208,25 € 2453,88 

1/1 pag. excl. btw 
€ 1620,00 € 2588,00 € 3106,00 € 3650,00 € 4056,00 

 

                     incl. btw 

€ 1960,20 € 3131,48 € 3758,26 € 4416,50 € 4907,76 

Tarieven B&B of Hotel: 
Op basis van max. aantal kamers volgens vergunning/erkenning/aanmelding. 

 
 

 



Tarieven 2020 

Grootte advertentie/capaciteit logies   

1-4 pers 

    

5-10 pers 

  

11-20 pers    

  

21-30 pers   

  

31-60 pers 

  

+60 pers 

1/4 pag.     excl. btw 
€ 405,00  € 517,50 € 647,00 € 750,00 € 825,00 € 900,00 

           incl. btw 

  

€ 490,05  € 626,17 € 782,87 € 907,50 € 998,25 € 1089,00 

1/2 pag.       excl. btw 
€ 810,00 € 1035,00 € 1294,00 € 1500,00 € 1650,00 € 1800,00 

            incl. btw 

  

€ 980,10 €1252,35 € 1565,74 € 1815,00 € 1996,50 € 2178,00 

1/1 pag.       excl. btw 
€ 1620,00 € 2070,00 € 2588,00 € 3000,00 € 3300,00 € 3600,00 

                incl. btw € 1960,20 € 2504,70 € 3131,48 € 3630,00 € 3993,00 € 4356,00 

Tarieven vakantiewoning, vakantielogies, vakantiecentra en jeugdverblijven: 
Op basis van max. capaciteit volgens vergunning/erkenning/aanmelding. 

KORTING VOOR DE 3 GROOTSTE CAPACITEITSKOLOMMEN: 

 



Tarieven 2020 

Grootte advertentie/capaciteit logies   

1-5 

verhuuraccom

modaties 

    

6-10 

verhuuraccom

modaties 

  

11-15 

verhuuraccom

modaties   

  

16-30 

verhuuraccom

modaties  

  

+30 

verhuuraccom

modaties 

1/4 pag.     excl. btw 
€ 405,00  € 517,50 € 620,00 € 689,50 € 798,50 

           incl. btw 

  

€ 490,05  € 626,17 € 750,20 € 834,30 € 966,19 

1/2 pag.       excl. btw 
€ 810,00 € 1035,00 € 1240,00 € 1379,00 € 1597,00 

            incl. btw 

  

€ 980,10 €1252,35 € 1500,40 € 1668,59 € 1932,37 

1/1 pag.       excl. btw 
€ 1620,00 € 2070,00 € 2480,00 € 2758,00 € 3194,00 

                incl. btw € 1960,20 € 2504,70 € 3000,80 € 3337,18 € 3864,74 

Tarieven vakantiepark en kampeerterrein met verhuuraccommodaties: 
Op basis van capaciteit volgens vergunning/erkenning/aanmelding (caravans, chalets, bungalow, tenten, hutten..) 

AANPASSING TABEL TOV 2019 



Voor Oost-Vlaamse logiesuitbaters, directe contactpersoon: 
 
Deborah Ongena 
Marketingconsulent verblijfstoerisme 
Toerisme Oost-Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 
Tel 09 267 70 51 
 
deborah.ongena@oost-vlaanderen.be  
www.sector.tov.be  
 

mailto:Deborah.ongena@oost-vlaanderen.be
mailto:Deborah.ongena@oost-vlaanderen.be
mailto:Deborah.ongena@oost-vlaanderen.be
mailto:Deborah.ongena@oost-vlaanderen.be
http://www.sector.tov.be/

