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Bestand:

Rejoice Felicitatiedienst
De adresgegevens zijn ten behoeve van de verzending van de felicitatiepakketten
geregistreerd en verrijkt met uitgebreide gegevens. 55.000 adressen zijn geschikt voor direct
mail en 9.500 adressen inzetbaar voor telemarketing acties.
Profiel doelgroepen felicitatiepakketten:
• Trouwpakket
Jonge pasgehuwden die een nieuw huishouden vormen en daaromtrent
allerlei nieuwe producten moeten aanschaffen
• Babypakket
Jonge ouders met een grote behoefte aan allerlei informatie die direct
of indirect samenhangt met de geboorte en opvoeding van het kind.
• Verhuispakket
Huishouden veelal in de full-house fase met behoefte aan informatie
omtrent de verhuizing. Verder een interessante doelgroep vanwege het
aantal kinderen, inkomen en life-style
• Jubileumpakket Doelgroep voornamelijk in de leeftijd 50+. Interessant vanwege de
ruime bestedingsmogelijkheid en vrije tijd.

Welstand
Opleidingsniveau
Gezinsfase
Leeftijd indicatie
Soort woning
Particulier autobezit
Zakelijk autobezit
Lees gedrag
Functies
Interesse beleggen
Computergebruik
Sparen
Muziek
Goede doelen gevers
Vakanties
Actief beoefende sporten
Hobby’s en interesses
Aanschaffrequentie boeken
Hebben abonnement op
Abonnement op dagbladen
Abonnement op RTV bladen
Lifestyle profiel
Opvallend

Profielanalyse Rejoice dbase:
Gemiddeld en boven gemiddelde inkomens
Gemiddeld opgeleid / oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden
Veel grote gezinnen met jonge kinderen
Jonge kinderen tot 4 jaar relatief veel vertegenwoordigd / oudere kinderen tot
17 jaar
Relatief veel koopwoningen (74% heeft een eigen woning)
Veel gezinnen met 1 auto, oververtegenwoordigd: Peugeot en Volkswagen
Veel koop via bedrijf en veel lease-auto’s
Gemiddeld tot extreem veel opinie en management bladen, financiële bladen
en levensbeschouwelijke bladen
Werkzaam in het middenkader en bij de overheid
Oververtegenwoordigd zijn: directeuren, eigenaren, vrije beroepen en boeren.
Er wordt door de doelgroep meer dan gemiddeld belegd
Veel gezinnen met complete PC
Relatief veel wordt gespaard bij de bank
Doelgroep luistert veel naar klassieke muziek en kinderrepertoire
Geeft met regelmaat zeer veel aan diverse goede doelen
Veel zomervakanties en korte trips in Nederland
Surfen, volleybal en schaatsen
Natuur, uitstapjes in eigen land, tuinieren, handwerken, doe–het-zelf,
kerkbezoek, bakken en vrijwilligerswerk
Oververtegenwoordiging van kopers van 5 of meer boeken per jaar
Elsevier, Intermediar, Autovisie, Kijk, Beter, Gezondheidsnieuws, Ariadne,
Ouders van nu, Knip Mode, Kinderen, Eva, Koers en Terdege.
Het Financieele Dagblad, Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad
Met name EO Visie
Luier gezinnen en religieus geïnspireerde gezinnen
Nemen niet deel aan kansspelen, lezen veel, relatief veel gezinnen van 5 of
meer personen, maken veel gebruik van diensten van de bank en de doelgroep
telefoneert meer dan gemiddeld

Bestand:
Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl

3

Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 2)
Selectiemogelijkheden:
• postcode
• soort felicitatiedoos
• sexecode
• telefoonnummer aanwezig
• abonnee krant (ND, RD, Trouw, etc.)
•
•
•
•

% data aanwezig:
100
100
100
95
87

(27 % ND en 32 % RD lezers)

huwelijksdatum
aantal kinderen thuiswonend
geboortedatum /Naam jongste kind
lid omroep (EO, NCRV, etc.)

69
60
48
48

(27 % EO en 5 % NCRV leden)

Selecties mogelijk op mediagebruik:
• Reformatorisch Dagblad lezers
• Nederlands Dagblad lezers
• EO leden
• NCRV leden
• Trouw lezers
• Friesch dagblad lezers

- 19.950 adressen
- 14.000 adressen
- 17.500 adressen
- 2.500 adressen
- 750 adressen
- 400 adressen

Selecties mogelijk op leeftijd:
• 20 tot 30 jaar
• 30 tot 40 jaar
• 40 tot 50 jaar
• 50 tot 60 jaar
• 60 tot 70 jaar
• boven 70 jaar

- 11.000 adressen
- 9.000 adressen
- 3.000 adressen
- 4.500 adressen
- 5.000 adressen
- 2.000 adressen

Data specificaties (NEN schrijfwijze):
Omschrijving
maximaal aantal tekens
Voorletters
8
Voorvoegsel
10
Achternaam
50
Straat
100
Huisnummer
5
Huisnr. Toevoeging 10
Postcode
7
Plaats
40
Telefoon
11
E-mail adres
40
Sexecode
1
Bestand:
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Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 3)
Tarieven ten behoeve van direct-mail acties.
Staffelprijs adressen aantal:
< 5000
5001-10.000
10.001-20.000
20.001-30.000
30.001-40.000
40.001 >
Levering telefoonnummers telemarketing gebruik:
Overige kosten:
Levering per e-mail
Levering op CD ROM
Orderkosten
Selectiekosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per adres in €:
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,15
prijs per order in €:
gratis
25,-75,-45,-500,--

Indien u zowel mailt als belt of tweemaal wilt mailen of bellen op hetzelfde bestand dan
berekenen wij u tweemaal de adresprijs. Indien het 2e gebruik plaatsvindt binnen een periode
van een maand dan verlenen wij u 50 % korting over de adresprijs bij het 2e gebruik.
Specificaties:
• Staffelprijs wordt bepaald aan de hand van het netto gefactureerde aantal adressen per opdracht.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden
waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
• Genoemde prijzen zijn geldig tot 31 december 2021.
• Afrekening op netto basis met een minimum van 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• Standaard levering omvat NAW-gegevens en sekse code en geschied in Excel per e-mail.
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Levertijd is 5 werkdagen.
• Definitieve toestemming voor het gebruik van de adressen wordt pas verkregen nadat
N.A.W.plus een voorbeeld van het mailstuk heeft ontvangen en goedgekeurd.
• Het is niet toegestaan om geleverde adressen in een eigen bestand op te nemen of op een andere
wijze vast te houden. N.A.W.plus blijft eigenaar van de adresgegevens.
• Levering vindt plaats op basis van door onze gehanteerde vorm van registratie.
• De opdrachtgever is bij telemarketing acties zelf verantwoordelijk voor het ontdubbelen van het
bestand met het Bel-me-niet register.
• N.A.W.plus kan opdrachten uitstellen of weigeren in verband met de inhoud van het mailstuk,
de aard van de organisatie of in verband met de frequentie van benadering van de
geregistreerde in een tijdsperiode.
• Het Rejoice bestand is geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens te Den
Haag en handelt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl

5

Bestand:

Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 4, kenmerken GEO profiel)
Hieronder vindt u een GEO profielanalyse op het bestand van Rejoice:
Indexcijfers in blauw geven aan dat deze gegevens significant minder aanwezig zijn in de database van Rejoice
t.o.v. de rest van Nederland.
• Indexcijfers in rood geven aan dat deze gegevens significant meer aanwezig zijn in de database van Rejoice
t.o.v. de rest van Nederland.
GeoType (lifestyle profiel)
Ambitieuze beleggers
Actieve sporters
Exclusieve shoppers
Sportieve genieters
Culturele genieters
Gulle donateurs
Huis en tuin genieters
Jonge pubers
Oudere pubers
Uitgaande jongeren
Computer gezinnen
Uiterlijk gerichten
Stoere motorrijders
Startende gezinnen
Kleutergezinnen
Prijsbewuste consumenten
Religieus bewusten
Actieve senioren
Bewuste ouderen
Financieel beperkten

Rejoice
1.440
1.125
1.489
1.107
509
1.319
2.312
936
1.018
922
636
948
1.820
11.577
5.824
4.547
12.960
708
3.479
3.634

Gezinssamenstelling (totaal)
(Alleenstaanden)
< 35 jaar
35 - 60 jaar
> 60 jaar
(Paren zonder kinderen)
< 35 jaar
35 - 60 jaar
> 60 jaar
(Kleine gezinnen)
Jongste kind < 4 jaar
Jongste kind 4 - 9 jaar
Jongste kind 10 - 17 jaar
(Grote gezinnen)
Jongste kind < 4 jaar
Jongste kind 4 - 9 jaar
Jongste kind 10 - 17 jaar
(Meerpersoonshuishoudens)
18 - 34 jaar
35 - 60 jaar
> 60 jaar
Diverse leeftijden

Rejoice

%
2,47
1,93
2,55
1,90
0,87
2,26
3,97
1,61
1,75
1,58
1,09
1,63
3,12
19,85
9,99
7,80
22,23
1,21
5,97
6,23
%

Nederland
295.034
273.597
264.804
245.089
272.911
286.264
304.330
210.695
303.136
219.195
163.220
364.192
348.623
377.736
352.278
404.167
367.734
432.278
518.076
1.136.744
Nederland

%
4,13
3,83
3,71
3,43
3,82
4,01
4,26
2,95
4,25
3,07
2,29
5,10
4,88
5,29
4,93
5,66
5,15
6,05
7,26
15,92
%

Index
60
50
69
55
23
56
93
54
41
52
48
32
64
375
202
138
432
20
82
39
Index

4.223
1.663
1.320

7,24
2,85
2,26

745.784
820.584
905.126

10,45
11,49
12,68

69
25
18

4.307
3.071
7.302

7,39
5,27
12,52

408.302
748.940
916.890

5,72
10,49
12,84

129
50
98

11.158
3.120
4.880

19,14
5,35
8,37

492.227
528.436
645.340

6,89
7,40
9,04

278
72
93

6.232
4.302
1.021

10,69
7,38
1,75

96.150
138.271
54.758

1,35
1,94
0,77

794
381
228

2.194
2.149
787
579

3,76
3,69
1,35
0,99

256.292
290.319
39.111
53.575

3,59
4,07
0,55
0,75

105
91
246
132
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Bestand:

Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 5, kenmerken GEO profiel)

Gezinssamenstelling (basis)
Alleenstaanden
Echtparen zonder kinderen
Paren met jonge kinderen (0-9 j)
Paren met oudere kinderen(10-17)
Meerpersoonshuishoudens

Rejoice
7.205
14.680
24.813
5.901
5.709

%
12,36
25,18
42,55
10,12
9,79

Nederland
2.471.494
2.074.132
1.255.083
700.098
639.296

%
34,61
29,05
17,58
9,81
8,95

Index
36
87
242
103
109

Inkomen (euro)
3 keer modaal (90.000) of meer
2,5 keer modaal (75.000)
2 keer modaal (60.000)
1,5 keer modaal (45.000)
Modaal (30.000)
Beneden modaal
Minimum inkomen

Rejoice
1.123
1.718
4.816
12.492
22.837
8.756
6.566

%
1,93
2,95
8,26
21,42
39,17
15,02
11,26

Nederland
184.974
270.708
595.791
1.231.606
2.222.355
1.187.661
1.447.008

%
2,59
3,79
8,34
17,25
31,12
16,63
20,27

Index
74
78
99
124
126
90
56

Sociale klasse
A
B1
B2
C
D

Rejoice
10.457
7.181
12.319
23.471
4.880

%
17,93
12,32
21,13
40,25
8,37

Nederland
1.193.246
823.976
1.432.965
2.815.315
874.601

%
16,71
11,54
20,07
39,43
12,25

Index
107
107
105
102
68

Opleiding hoofdkostwinner
MBA/postdoctoraal
WO
HBO
HAVO/VWO/HBS
MBO
MAVO/MULO
LBO/VMBO
Lager onderwijs

Rejoice
610
4.427
13.682
4.198
16.234
5.473
10.928
2.755

%
1,05
7,59
23,47
7,20
27,84
9,39
18,74
4,73

Nederland
73.764
505.576
1.534.971
709.920
1.561.296
986.887
1.215.629
552.061

%
1,03
7,08
21,50
9,94
21,87
13,82
17,03
7,73

Index
101
107
109
72
127
68
110
61

Eigendom woning
Huur
Koop

Rejoice
15.101
43.207

%
25,90
74,10

Nederland
3.334.270
3.805.833

%
46,70
53,30

Index
55
139
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Bestand:

Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 6, kenmerken GEO profiel)

Dagbladen
(Abonnement)
Algemeen Dagblad
De Telegraaf
De Volkskrant
Het Financieele Dagblad
Het Parool
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Trouw
Regionaal dagblad
Ander dagblad
(Gratis)
Metro
Spits

Rejoice

%

Nederland

%

Index

1.692
2.665
678
264
112
9.662
490
14.525
948
8.165
3.176

2,90
4,57
1,16
0,45
0,19
16,57
0,84
24,91
1,63
14,00
5,45

387.793
790.902
246.229
27.357
76.781
67.903
186.478
73.545
104.083
1.615.364
511.658

5,43
11,08
3,45
0,38
1,08
0,95
2,61
1,03
1,46
22,62
7,17

53
41
34
118
18
1.742
32
2.418
112
62
76

9.831
9.982

16,86
17,12

1.502.486
1.527.527

21,04
21,39

80
80

Voorkeuren soort goede doel
Bescherming van dieren
Cultuur
De Derde Wereld
Gezondheid
Hulpbehoevenden in Nederland
Kinderen
Kunst(behoud)
Mensenrechten
Milieu
Missie en zending
Natuur
Rampen
Ander soort

Rejoice
9.139
1.833
25.148
21.983
14.494
16.685
516
4.952
5.273
34.416
11.512
33.787
21.192

%
15,67
3,14
43,13
37,70
24,86
28,62
0,88
8,49
9,04
59,02
19,74
57,95
36,34

Nederland
1.880.653
287.152
1.591.010
2.320.191
822.524
1.474.389
114.568
681.972
900.782
863.058
1.766.692
2.825.323
1.406.800

%
26,34
4,02
22,28
32,50
11,52
20,65
1,60
9,55
12,62
12,09
24,74
39,57
19,70

Index
60
78
194
116
216
139
55
89
72
488
80
146
184

Aantal gesteunde goede doelen
Veel
Meer dan gemiddeld
Gemiddeld
Minder dan gemiddeld
Weinig

Rejoice
6.967
6.782
5.652
9.568
7.380

%
19,17
18,66
15,55
26,32
20,30

Nederland
566.381
654.173
685.319
1.234.144
1.019.202

%
13,62
15,73
16,48
29,67
24,50

Index
141
119
94
89
83
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Bestand:

Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 7, Chari-typen + SCP analyse )

Op basis van een bestandsanalyse zijn de adressen in het Rejoice bestand ingedeeld in 9
goede doelen types. De “welstandige multi-donateur” vormt de grootste groep binnen het
bestand. Vergeleken met de rest van Nederland komt de “wereldwijze donateur” het meest
voor in het Rejoice bestand. Naast deze twee types donateurs zijn “de humanitaire
veelgever”en de “zeer gulle vrijwilliger” goed vertegenwoordigd in het bestand. Deze 4 types
vormen samen meer dan 50 % van het bestand. Slechts 16 % van het bestand rekent zich tot
de minder betrokken donateurs. Uit deze analyse blijkt dat het Rejoice bestand goede
prospects bevat voor veel charitatieve organisaties.

Bron: analyse Cendris

Binnen het Rejoice bestand zijn veel actieve kerkleden te vinden. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau concludeert in haar SCP Rapport dat actieve kerkleden jaarlijks ruim drie keer
zoveel doneren aan goede doelen (€ 823) dan de gemiddelde Nederlander (rond € 260).
Daarnaast is er een bovengemiddeld bereidheid (71%) om vrijwilligerswerk (ook ten aanzien
van algemene organisaties) te verrichten tegen gemiddeld 42 % onder de rest van Nederland.
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Bestand:

Rejoice Felicitatiedienst
(vervolg 8, doelgroep locatoranalyse )
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Bestand:

Kerkelijke adressen
Profiel
De kerkelijke bestanden zijn vanaf 1990 opgebouwd door adressenvergaring uit openbare
informatiebronnen en eigen onderzoek. Meer dan 30.000 adressen zijn geregistreerd van
kerkelijke organisaties (gemeenten en parochies, diaconieën, etc.), christelijke instellingen en
predikanten en pastores en actieve christenen in Nederland.

Adresgroepen:
Kerkelijk kader adressen
Kerkelijk actieven binnen protestantse kerken
Predikanten, kerkelijke werkers (protestants)
Pastores, pastorale werkers (katholiek)

Aantal*
5688
5147
1434

Kerkelijke adressen
Protestantse gemeenten
Protestantse diaconieën
Protestantse kerkbladen (plaatselijk en regionaal)
Katholieke parochies
Kloosters en communauteiten voor mannen
Kloosters en communauteiten voor vrouwen
Belgische protestantse en evangelische gemeenten

Aantal*
4057
2539
1597
1266
132
218
164

Christelijke organisaties
Aantal*
Afdelingen van ouderenbonden en vrouwenverenigingen (pc/rk/alg.) 3250
Christelijke organisaties en instellingen (pc/rk)
1400
Christelijke media (pc/rk)
175
Instellingen voor ouderenzorg (pc/rk)
1015
Instellingen voor gezondheidszorg (pc/rk)
427
Boekhandels
600
Christelijke boekhandels/algemene boekhandels met religieus assort. 384

* De aantallen kunnen afwijken door periodieke mutaties. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Graag doen wij een telling om de meest recente aantallen vast te stellen.
1) bij de gemeenten, predikanten, diaconieën en kerkbladen van de protestantse kerken is
indeling naar kerkgenootschap mogelijk. Zie de volgende pagina’s.
2) bij de predikanten en pastores ook indeling naar functie mogelijk: in gemeente/parochie
werkzaam; elders werkzaam; pastorale werkers; emeriti.
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Bestand:

Kerkelijke adressen
Overzicht protestantse gemeenten en katholieke parochies naar kerkgenootschap.
1. Katholiek
Aantal
Rooms-Katholiek
1297
Oud-Katholiek
25
Vrij-Katholiek
8
Totaal
1330
2. Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Hervormd
720
Waarvan:
Geref. Bond 383 Confessioneel 186
Vrijzinnig
72 Overig
78
Gereformeerd
263
Protestantse gemeenten (PKN)
942
Evangelisch Luthers
38
Totaal
1963
3. Orthodox-protestants
Gereformeerd vrijgemaakt
251
Christelijk Gereformeerd
166
Nederlands Gereformeerd
68
Gereformeerde Gemeenten
154
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
47
Oud Gereformeerde Gemeenten
67
Hersteld hervormde gemeenten
116
Gereformeerd vrijgemaakt (hersteld) DGK
11
Samenwerkingsgemeenten CGKV/NGKV
13
VGKN
7
Totaal
900
4. Evangelisch
Pinkster- en Evang. Gemeenten
731
Baptist
126
Vergadering van Gelovigen
62
Leger des Heils
62
Vrij Evangelisch
45
Evangelische Broedergemeente
7
Totaal
1033
5. Vrijzinnig Protestants
Doopsgezind
104
NPB
45
Remonstrants
39
Quakers
3
Totaal
191
6. Jehovah’s Getuigen

34

De adressen betreffen steeds kerkenraden/secretariaten van gemeenten, zo mogelijk met
contactpersoon. Bij de katholieken betreft het parochiebesturen t.a.v. het secretariaat.
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Bestand:

Kerkelijke adressen
Overzicht pastores, predikanten en voorgangers naar kerkgenootschap.
1. Katholiek
Rooms-Katholiek
Oud-Katholiek
Vrij-Katholiek
Totaal

Aantal
1584
22
2
1608

Totaal

2250
1428
52
3730

2. Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Hervormd
Gereformeerd
Evangelisch Luthers

Bij de hervormden zijn predikanten en pastorale werkers van Geref. Bond, confessionele en
vrijzinnige signatuur (of werkzaam in gemeenten van deze signatuur) te selecteren. De
aantallen zijn: Geref. Bond 605, Confessioneel 529, Vrijzinnig 117.
3. Orthodox-protestants
Gereformeerd vrijgemaakt
Christelijk Gereformeerd
Nederlands Gereformeerd
Gereformeerde Gemeenten
VGKN
Hersteld Hervormde gemeenten
Totaal
4. Evangelisch
Pinkster- en Evangelische Gemeenten (diverse stromingen)
Baptist
Vrij Evangelisch
Evangelische Broedergemeente
Totaal
5. Vrijzinnig Protestants
Doopsgezind
Vrijzinning hervormd
NPB
Remonstrants
Totaal

310
198
96
71
4
74
753
570
112
59
5
746
134
117
42
63
356

De aantallen betreffen steeds alle categorieën pastorale beroepskrachten, dus ook emeriti (17
% van het bestand), pastorale werkers (13%) en predikanten met bijzondere opdracht (14%).
Deze groepen zijn apart te selecteren dan wel weg te laten bij een levering.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Kerkelijke adressen
Overzicht diaconieën naar kerkgenootschap, in hoofdgroepen.
1. Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Hervormd
waarvan:
• Geref. Bond
• Confessioneel
• Vrijzinnig
• Overig
Gereformeerd
Protestantse gemeenten (PKN)
Evangelisch Luthers

Aantal
620
323
162
67
66

Totaal

228
785
36
1669

Totaal

251
161
61
153
112
14
7
794

2. Orthodox-Protestants
Gereformeerd Vrijgemaakt
Christelijk Gereformeerd
Nederlands Gereformeerd
Gereformeerde Gemeenten
Hersteld Hervormd
Samenwerkingsgemeenten CGKV/NGKV
VGKN

3. Evangelisch
Vrij Evangelisch
Totaal
4. Vrijzinnig Protestants
Doopsgezind
Remonstrants
Totaal
Diaconieën totaal:

30
30

101
33
134
2592 adressen

Combibestand
Voor mailingacties met een diaconaal doel naar niet-genoemde kerkgenootschappen kan men
gebruik maken van het zgn. combibestand, waarvan zowel diaconieën als kerkenraden
(gemeenten) deel uitmaken. Het totaal aantal adressen (protestants) is: 3569 adressen.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Kerkelijke adressen
Overzicht kerkbladen naar kerkgenootschap, in hoofdgroepen.

Aantal
1. Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Hervormd
Gereformeerd
Protestantse gemeenten (PKN)
Evangelisch Luthers
Totaal

343
110
425
8
886

Totaal

256
166
68
69
559

3. Evangelisch
Pinkster- en Evangelische Gemeenten (diverse stromingen)
Baptist
Totaal

10
73
83

4. Vrijzinnig Protestants
Doopsgezind
NPB
Remonstrants
Totaal

83
10
4
97

2. Orthodox-Protestants
Gereformeerd Vrijgemaakt
Christelijk Gereformeerd
Nederlands Gereformeerd
Gereformeerde Gemeenten

Kerkbladen totaal:

1625 adressen

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Kerkelijke adressen
Kerkelijke adressen (vervolg)
Tarief
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Telefoonnummers (93% aanwezig)/telemarketing gebruik
Emailadressen / emailing vanuit onze mailserver
Printen op etiketten

prijs per adres in €:
0,38
0,15
0,18
0,05

Staffelprijs:
Tot en met 5000
5001-10000
vanaf 10000

prijs per adres in €:
0,38
0,36
0,34

Overige kosten:
Orderkosten
Selectie kosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
75,-45,-250,--

Selectiemogelijkheden: (indien relevant)
postcode
kerk
functie
provincie
modaliteit
oplage

categorie
sector

Updatecontract
Een updatecontract is ook mogelijk waarbij binnen de duur van het contract onbeperkt van het
adressenbestand gebruik kan worden gemaakt en men periodiek of op afroep een update krijgt
van de bestanden. Dit is in de regel qua kosten interessant indien men meer dan tweemaal per
jaar mailings op een bestand uitvoert. Kostprijs is per 12 maanden tweemaal de adresprijs en
€ 250 voor het abonnement op het periodiek ontvangen van mutaties.
Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Data worden alleen in Excel aangeleverd en volgens NEN-schrijfwijze geregistreerd.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik voor een direct mail actie,
afgezien van het hierboven genoemde updatecontract.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• De opdrachtgever is bij telemarketing acties zelf verantwoordelijk voor het ontdubbelen van het
bestand met het Bel-me-niet register.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden ingeval NAWplus daarbij bemiddelt
volgens de leveringsvoorwaarden van de leverancier en ingeval NAWplus zichzelf bindt
volgens haar algemene voorwaarden waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Email bestand predikanten
Profiel
Het bestand bevat circa 3.290 e-mailadressen van protestantse predikanten.
De bestandseigenaar Coöperatieve Vereniging P&R gebruikt het bestand regelmatig voor
eigen e-zines en is daardoor up to date.
Bestand
Predikanten

Aantal
3.291

prijs
per email adres

in €:
0,29

Overige kosten
Orderkosten
Selecties maken en emailing verzending
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
75,-100,-350,--

Selectiemogelijkheden:
Kerkelijke achtergrond:
• 2689 PKN
• 191 Christelijk Gereformeerde Kerk.
• 292 Gereformeerd Vrijgemaakt
• 119 Ned. Gereformeerd
Voorwaarden:
• Email adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik.
• Het emailbestand bevat (nog) niet de NAW-gegevens. De e-mailing kan niet
gepersonaliseerd worden verzonden.
• De adreseigenaar behoudt zich het recht zonder opgave van redenen verhuur aan
bepaalde partijen te weigeren. Vooraf dient de inhoud van de e-mailing te worden
overlegd.
• Bij een emailcampagne dient u een html pagina volgens onze specificaties aan te leveren.
Meerkosten voor programmering en creatie zijn anders voor uw rekening op basis van
nacalculatie. De e-mailing wordt door P&R in de look & feel van P&R verzorgd.
• De e-mailing wordt verzonden vanuit de mailserver van de bestandseigenaar. Het bestand
wordt niet verstrekt aan de klant.
• Wij baseren de handling- en opstartkosten bij een e-mailcampagne op een verzending op
een moment en in een batch. Bij meerdere momenten/ batches worden er meerkosten in
rekening gebracht.
• Levertijd bedraagt 5 werkdagen.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Watgelooftu.nl
Profiel
Via thema-enquêtes op www.watgelooftu.nl rond de belangrijkste religieuze feestdagen
(Pasen, Pinksteren en Kerst) zijn gegevens verzameld van huishoudens in Nederland. Totaal
ruim 8.000 unieke adressen zijn verzameld. De adresgegevens kunnen worden gebruikt voor
(e)mailings en telemarketing acties.
Aantal
Aantal unieke NAW
8.300
Aantal unieke NAWT (niet in BMNR)
2.000
Aantal unieke NAWE optin
2.500
Mannen 43 % / vrouwen 57%
Selectiemogelijkheden:
Welke media gebruikt u (voor radio en televisie)
Nederlands Dagblad
Trouw
Reformatorisch Dagblad
NCRV
EO
KRO
Friesch Dagblad

Aantal
2.000
1.800
1.300
1.400
2.500
2.800
290

Ander selectie mogelijkheden zijn:
• Woonsituatie (koop of huurwoning)
• Gezinssituatie (gehuwd, alleenstaand, weduwe, etc.)
• leeftijd
Tarieven ten behoeve van direct-mail acties. prijs per adres in €:
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
0,30
Meerprijs levering telefoonnummers/telemarketing:
0,14
Emailcampagne bestand 2.500 opt-in emailadressen
350,-Overige kosten:
Orderkosten
Selectiekosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
75,-45,-500,--

Indien u zowel mailt als belt of tweemaal wilt mailen of bellen op hetzelfde bestand dan
berekenen wij u tweemaal de adresprijs. Indien het 2e gebruik plaatsvindt binnen een periode
van een maand dan verlenen wij u 50 % korting over de adresprijs bij het 2e gebruik.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Watgelooftu.nl
(vervolg 2)
Specificaties:
• Staffelprijs wordt bepaald aan de hand van het netto gefactureerde aantal adressen per opdracht.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden
waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
• Genoemde prijzen zijn geldig tot 31 december 2021.
• Afrekening op netto basis met een minimum van 80% binnen 14 dagen na levering na
overlegging van een ontdubbelingsrapport.
• De opdrachtgever is bij telemarketing acties zelf verantwoordelijk voor het ontdubbelen van het
bestand met het Bel-me-niet register.
• Standaard levering omvat NAW-gegevens en sekse code en geschiedt in Excel per e-mail.
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Levertijd is 5 werkdagen.
• Definitieve toestemming voor het gebruik van de adressen wordt pas verkregen nadat
N.A.W.plus een voorbeeld van het mailstuk heeft ontvangen en goedgekeurd.
• Het is niet toegestaan om geleverde adressen in een eigen bestand op te nemen of op een andere
wijze vast te houden. N.A.W.plus blijft eigenaar van de adresgegevens.
• Levering vindt plaats op basis van door onze gehanteerde vorm van registratie.
• Bij een emailcampagne dient u een html pagina volgens onze specificaties aan te leveren.
Meerkosten voor programmering en creatie zijn anders voor uw rekening op basis van
nacalculatie. De emailing wordt door ons in de look & feel van WGU verzorgd.
• Wij baseren de handling- en opstartkosten bij een e-mailcampagne op een verzending op een
moment en in een batch. Bij meerdere momenten/ batches worden er meerkosten in rekening
gebracht.
• N.A.W.plus kan opdrachten uitstellen of weigeren in verband met de inhoud van het mailstuk,
de aard van de organisatie of in verband met de frequentie van benadering van de
geregistreerde in een tijdsperiode.
• Het WGU bestand is geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag
en handelt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

ProImpulsion
Maatschappelijk betrokken vrouwen
Profiel
Het betreft een verrijkte database met gegevens van vrouwen in Nederland die een enquête
hebben ingevuld tijdens promotieavonden via vrouwenverenigingen. De database bevat
uitgebreide selectiemogelijkheden en criteria. De database bevat 8.350 adressen. Voor een
actueel overzicht van de aantallen kunt u contact met ons opnemen.
De geregistreerden zijn vrouwen voornamelijk in de leeftijd boven de 40 jaar. Vrouwen die
maatschappelijk betrokken zijn en bewust & bewogen in het leven staan. Zij zijn veelal actief
betrokken bij maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en kerkelijke activiteiten.
Selectiemogelijkheden:
• postcode
• leeftijd (geboortejaar)
• burgerlijke staat
• abonnee krant (AD, Volkskrant, Trouw, etc.)
• hobby’s / activiteiten
• giftgedrag goede doelen
Tarieven ten behoeve van direct-mail acties.
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Levering telefoonnummers (incl. telemarketing gebruik)

prijs per adres in €:
0,35
0,15

Overige kosten:
Levering per e-mail
Levering op CD ROM
Orderkosten
Selectiekosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
gratis
25,-75,-45,-500,--

Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• De opdrachtgever is bij telemarketing acties zelf verantwoordelijk voor het ontdubbelen van het
bestand met het Bel-me-niet register.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden
waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

ProImpulsion
(vervolg 2 kenmerken GEO profiel)
Gezinssamenstelling (totaal)
(Alleenstaanden)
< 35 jaar
35 - 60 jaar
> 60 jaar
(Paren zonder kinderen)
< 35 jaar
35 - 60 jaar
> 60 jaar
(Meerpersoonshuishoudens)
18 - 34 jaar
35 - 60 jaar
> 60 jaar
Diverse leeftijden

ProImpulsion

%

Nederland

%

Index

Dagbladen
(Abonnement)
Algemeen Dagblad
De Telegraaf
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Trouw
Regionaal dagblad
Ander dagblad

ProImpulsion
523
1.026
374
165
303
446
4.847
1.637

4,66
9,13
3,33
1,47
2,70
3,97
43,15
14,57

387.793
790.902
67.903
186.478
73.545
104.083
1.615.364
511.658

5,43
11,08
0,95
2,61
1,03
1,46
22,62
7,17

86
82
350
56
262
272
191
203

Voorkeuren soort goede doel
Bescherming van dieren
Cultuur
De Derde Wereld
Gezondheid
Hulpbehoevenden in Nederland
Kinderen
Missie en zending
Natuur
Rampen
Ander soort

ProImpulsion

%
14,55
3,84
27,46
38,13
19,50
21,98
32,48
23,54
44,77
30,53

Nederland
1.880.653
287.152
1.591.010
2.320.191
822.524
1.474.389
863.058
1.766.692
2.825.323
1.406.800

%
26,34
4,02
22,28
32,50
11,52
20,65
12,09
24,74
39,57
19,70

Index
55
95
123
117
169
106
269
95
113
155

Aantal gesteunde goede doelen
Veel
Meer dan gemiddeld
Gemiddeld
Minder dan gemiddeld
Weinig

ProImpulsion

%
24,14
24,28
18,99
19,70
12,88

Nederland
566.381
654.173
685.319
1.234.144
1.019.202

%
13,62
15,73
16,48
29,67
24,50

Index
177
154
115
66
53

259
598
2.646

2,30
5,33
23,56

745.784
820.584
905.126

10,45
11,49
12,68

22
46
186

97
1.273
3.434

0,87
11,34
30,57

408.302
748.940
916.890

5,72
10,49
12,84

15
108
238

506
739
308
189

4,50
6,58
2,74
1,68

256.292
290.319
39.111
53.575

3,59
4,07
0,55
0,75

125
162
500
224

1.634
431
3.085
4.284
2.191
2.469
3.649
2.644
5.030
3.430

1.871
1.882
1.472
1.527
998

%

Nederland

%

Index
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Bestand:

Vakantiepark de Betteld
Profiel
Het adressenbestand van Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld is vanaf 1995
opgebouwd uit bezoekers van het vakantiepark en deelnemers aan de conferenties. Het betreft
adressen van protestants christelijke gezinnen met een voornamelijk evangelische achtergrond
(circa 75% EO achterban). Doelgroep is vooral jonge gezinnen met kinderen. 23.000 adressen
zijn geschikt voor direct mail en circa 3.000 adressen inzetbaar voor telemarketing acties.
Aantal en tarief
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Telefoonnummers

Aantal
23.000
3.000

prijs per adres in €:
0,30
0,12

Staffelprijs:
Tot en met 5000
5001-10000
vanaf 10000

prijs per adres in €:
0,30
0,28
0,25

Overige kosten:
Orderkosten
Selectiekosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
75,-45,-500,--

Selectiemogelijkheden:
• postcode

% data aanwezig:
100

Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Data wordt alleen in Excel aangeleverd.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik voor een direct mail actie.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• Registratie van de adresgegevens is niet uniform.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden ingeval NAWplus daarbij bemiddelt
volgens de leveringsvoorwaarden van de leverancier en ingeval NAWplus zichzelf bindt
volgens haar algemene voorwaarden waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

N.A.W.plus
Bestand vrouwenverenigingen
Profiel
Het betreft een unieke database met adresgegevens van secretarissen van
vrouwenverenigingen in Nederland. Via de secretarissen en het bestuur bereikt men de leden
van ruim 3000 vrouwenverenigingen. Rond de 100.000 vrouwen zijn lid van deze
verenigingen. Op dit moment bevat de database 3100 voornamelijk privé-adressen. De
geregistreerden zijn vrouwen in de leeftijd boven de 45 jaar.
Selectiemogelijkheden:
• postcode
• grootte van de vereniging (van 91 % bekend)
• levensbeschouwing:
• rooms-katholiek
576 adressen
• protestants christelijk 1364 adressen (waarvan 234 PCOB verenigingen)
• algemeen
1160 adressen
Tarieven ten behoeve van direct-mail acties.
Adresprijs NAW (eenmalig gebruik)
telefoonnummer levering

prijs per adres in €:
0,45
0,10

Bij telemarketing vragen wij 50 % opslag op de basisprijs. Telefonische benadering op
aanvraag en onder strikte voorwaarden.
Overige kosten:
Orderkosten
Selectiekosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
75,-45,-500,--

Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden
waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
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Bestand:

O&S Vakanties
Profiel
Het bestand is vanaf 1995 opgebouwd uit klanten van de reisorganisatie O&S Vakanties. Het
bestand wordt bijgehouden door periodieke mailings van O&S Vakanties.
Gemiddeld gezin
Gezinnen met kinderen tot 18 jaar
Pas getrouwd leeftijd < 25 jaar
Leeftijd 50+
RD Lezers
lezer EO Visie en/of Eva
Aantal en tarief
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Telefoonnummers
E-mail adressen

5-6 personen
80%
7%
35%
48 %
30 %
Aantal
32.500
27.500
3.200

prijs per adres in €:
0,38
0,14
0,14

Staffelprijs:
Tot en met 5000
5001-10000
vanaf 10000

prijs per adres in €:
0,38
0,36
0,34

Overige kosten:
Orderkosten
Selectiekosten (prijs per selectie)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per order in €:
75,-45,-500,--

Selectiemogelijkheden:
• postcode
• mediagebruik
Selectie op:
aantal adressen:
EO Visie
5200
ND lezer
414
RD lezer
12000

% data aanwezig:
100
79
aantal telefoonnummers:
4350
337
10000

Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Data wordt alleen in Excel aangeleverd.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik voor een direct mail actie.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden ingeval NAWplus daarbij bemiddelt
volgens de leveringsvoorwaarden van de leverancier en ingeval NAWplus zichzelf bindt
volgens haar algemene voorwaarden waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
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Bestand:

Provident

Profiel
Twee unieke manieren om christenen via internet te benaderen via de websites
ChristianMatch en Gospel.nl. Totaal circa 45.000 e-mailadressen. De mogelijkheden zijn:

ChristianMatch
ChristianMatch is de grootste christelijke datingsite van Nederland.
advertorial (kop, korte tekst, weblink) naar 25000 emailadressen 450,--

Gospel.nl
De grootste winkel van christelijke muziek, films, boeken en gifts.
advertorial (kop, korte tekst, weblink) naar 20.000 emailadressen 395,--

Combi e-zines ChristianMatch en Gospel.nl
advertorial (kop, korte tekst, weblink) naar 45000 emailadressen 675,--

Voorwaarden:
• Emailadressen blijven in het bezit van Provident en worden niet aan derden verstrekt.
• Provident verzendt de door u zelf aangeleverde materiaal (HTML, tekst en links).
• Emailadressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik t.b.v. een email actie.
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Tarieven van emailings en advertorials zijn gebaseerd op eenmalige verzending.
• De adreseigenaar behoudt zich het recht zonder opgave van redenen advertenties van
bepaalde partijen te weigeren.
• Vooraf dient de inhoud van de emailing en/of advertorial te worden overlegd.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden ingeval NAWplus daarbij bemiddelt
volgens de leveringsvoorwaarden van de leverancier en ingeval NAWplus zichzelf bindt
volgens haar algemene voorwaarden waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of 06-53540544, e-mail: info@nawplus.nl
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Bestand:

Continental Sound U
Profiel
Het betreft een bestand van bijna 5.000 adressen van concertbezoekers van de internationaal
bekende gospelgroepen Young Continentals, The Continentals en het nationaal
toonaangevende gospelkoor Discipel. Het overgrote deel van de bezoekers is christelijk, heeft
een christelijke achtergrond of is diepgaand betrokken. De NAW-gegevens van de bezoekers
worden verworven via enquêteformulieren die na een concert worden ingevuld. Uit onderzoek
is gebleken dat zij zich maatschappelijk en sociaal bij de samenleving betrokken voelen en
beschikken over een groot gevoel van meelevendheid.

Tarieven ten behoeve van direct-mail acties.
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Fondsenwervertarief

Aantal
5.000
5.000

Overige kosten:
Leveringskosten
Order- en selectiekosten

prijs per adres in €:
0,25
0,185
prijs per order in €:
25,-225,--

Selecties mogelijk op basis van sexe, regio, leeftijd en at random.

Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Bij dit bestand is de sexe onbekend en de volledige naam in een veld.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik.
• Minimum ordergrootte 1.000 adressen.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden
waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
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Bestand:

Refoweb
Profiel
Het betreft een unieke database met emailadressen van voornamelijk jongeren (83% is 15-30
jaar) uit de gereformeerde gezindte die zich hebben aangemeld bij de chat en/of forum van de
populaire site Refoweb.nl. 55 % van de geregistreerden is afkomstig uit de provincies Zuid
Holland (34%) of Gelderland (21%). Het ontvangen van emailings zijn voorwaarde voor
inschrijving. Op dit moment bevat de database 9000 emailadressen. De emailings worden
door Refoweb verzonden. Een week na verzending ontvangt u een analyseoverzicht.
Hieronder een indicatie van de samenstelling van de database naar kerkelijke gezindte:
Gereformeerde Gemeenten
29 %
PKN (vnl. Gereformeerde Bond)
19 %
Hersteld Hervormde Kerk
11 %
Christelijk Gereformeerd
10 %
Gereformeerd Vrijgemaakt
5%
Gereformeerde Gemeenten in Ned. 3 %
Evangelisch
3%
Overig
20 %
Aantal en tarief
Basisprijs email gebruik
Fondsenwervertarief

Aantal
9.000
9.000

Overige kosten:
Orderkosten
Coördinatiekosten (o.a. samenstelling emailing)
Minimumorderbedrag (totaalprijs excl. BTW)

prijs per email adres in €:
0,10
0,08
prijs per order in €:
75,-45,-250,--

Voorwaarden:
• Emailadressen blijven in het bezit van Refoweb en worden niet aan derden verstrekt. De
mailingsoftware van Refoweb verzendt de door u zelf aangeleverde mailing (deze dienst
kant en klaar als HTML te worden aangeleverd.).
• Emailadressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik t.b.v. een email actie.
• Naast het emailadres is enkel nog een gebruikersnaam bekend. De gegevens zijn echter
niet geschikt voor gepersonaliseerde emailings.
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• De adreseigenaar behoudt zich het recht zonder opgave van redenen adresverhuur aan
bepaalde partijen te weigeren. Vooraf dient de inhoud van de emailing te worden overlegd.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden ingeval NAWplus daarbij bemiddelt
volgens de leveringsvoorwaarden van de leverancier en ingeval NAWplus zichzelf bindt
volgens haar algemene voorwaarden waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
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Bestand:

Basisscholen

Profiel
Het betreft een bestand van totaal ruim 4000 protestants-christelijke en rooms-katholieke
basisscholen in Nederland en 2800 openbaar basisonderwijs. Het bestand wordt regelmatig
gevalideerd.
• rooms-katholiek
• protestants christelijk
• openbaar onderwijs

2000 adressen
1600 adressen
2400 adressen

Tarieven ten behoeve van direct-mail acties.
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Meeleveren contactpersoon (directeur)

prijs per adres in €:
0,18
0,17 (86 % aanwezig)

Overige kosten:
Levering per e-mail
Order- en selectiekosten

prijs per order in €:
0,-170,--

NB: Naast deze onderwijsadressen zijn er nog onderwijsinstellingen VO en HO te verkrijgen
via ons. Aantallen en tarieven op aanvraag.
Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden
waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
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Bestand:

Christelijke multi-donateur
Profiel
Dit bestand is opgebouwd uit een aantal adresbestanden waarvan door verzameling van
gegevens uit openbare nieuwsbronnen en direct marketing acties in de loop van tijd is vast
komen te staan dat de geregistreerden christelijk geïnspireerd zijn. Binnen het bestand zijn
veel actieve kerkleden te vinden. Uit onderzoeken blijkt dat actieve kerkleden jaarlijks tot
ruim drie keer zoveel doneren aan goede doelen dan de gemiddelde Nederlander. Daarnaast is
er een bovengemiddeld bereidheid om vrijwilligerswerk (ook voor algemene organisaties) te
verrichten.
Aantal
Direct mail
Telemarketing

150.000
20.000

Tarief
Basisprijs NAW (eenmalig gebruik)
Telefoonnummers/telemarketing gebruik

prijs per adres in €:
0,25
0,14

Staffelprijs:
Tot en met 5000
5001-20000
20.001-40.000
vanaf 40.000

prijs per adres in €:
0,25
0,24
0,22
0,20

Overige kosten:
Orderkosten
Selectie kosten (prijs per selectie)
Minimum orderbedrag

prijs per order in €:
75,-45,-1000,--

Selectiemogelijkheden:
Random
Postcode
Recentheid
Andere selecties op aanvraag met meerprijs.
Voorwaarden:
• Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
• Data worden in Excel aangeleverd en zijn volgens NEN-schrijfwijze geregistreerd.
• Adressen worden alleen verhuurd voor eenmalig gebruik voor een direct mail actie.
• Levering op basis van netto minimaal 80% na overlegging ontdubbelingsrapport.
• De opdrachtgever is bij telemarketing acties zelf verantwoordelijk voor het ontdubbelen van het
bestand met het Bel-me-niet register.
• Telemarketing is alleen mogelijk in combinatie met NAW-gegevens
• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden ingeval NAWplus daarbij bemiddelt
volgens de leveringsvoorwaarden van de leverancier en ingeval NAWplus zichzelf bindt
volgens haar algemene voorwaarden waarvan u hierbij een exemplaar ontvangt.
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Algemene voorwaarden van NAWplus Direct Marketing Diensten
gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen NAWplus.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder NAWplus: de gebruiker
van de algemene voorwaarden en handelend onder de handelsnamen NAWplus
Direct Marketing Diensten, MediaVinden en Rejoice felicitatiedienst;
opdrachtgever: de wederpartij van NAWplus; iedere rechtspersoon die met
onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten en behalve deze diens vertegenwoordigers en gemachtigden.
Artikel 2: Werkingssfeer
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht of
overeenkomst tussen NAWplus en opdrachtgever waarop NAWplus deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van de voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden
zijn van toepassing op alle producten en diensten van NAWplus.
Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze medewerkers
verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.
Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van
toepassing, voorzover deze door NAWplus schriftelijk zijn aanvaard.
NAWplus heeft steeds het recht om met betrekking tot de levering van
bepaalde diensten of -producten nadere voorwaarden te stellen.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de levering van producten
of diensten, die NAWplus op haar beurt - geheel of ten dele - van een derde
heeft betrokken, en al dan niet na een bewerking aan de opdrachtgever
doorlevert.
Artikel 3: Offertes
Alle aanbiedingen in offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit
wordt aanvaard, heeft NAWplus het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand
wanneer NAWplus binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht deze
schriftelijk bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
De door NAWplus gehanteerde standaard prijslijsten zijn vrijblijvend.
NAWplus is slechts aan de aangeboden tarieven en specificaties gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever of door NAWplus
schriftelijk wordt bevestigd.
Door NAWplus opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op
uitvoering in normale werktijden.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst
voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,
dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever NAWplus
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Alle prijzen in offertes en prijslijsten zijn exclusief BTW.
Artikel 4: Opdrachten
Opdrachten worden uitgevoerd op basis van door de opdrachtgever verstrekte
gegevens.
De opdrachtgever kan zich niet op een opdrachtbevestiging beroepen
voorzover voor of bij de uitvoering van de opdacht blijkt, dat door hem
verstrekte gegevens (bijvoorbeeld aantallen of selecties) niet juist zijn. In dat
geval kan NAWplus de uitvoering van de opdracht beëindigen of opschorten of
het gewijzigde of afwijkende in rekening brengen tegen de daarvoor dan
geldende prijs.
Indien de opdrachtgever een opdracht binnen een termijn van 21 dagen voor de
(eerste) datum van uitvoering daarvan annuleert of wijzigt heeft NAWplus het
recht naast alle voor uitvoering van de opdracht gemaakte kosten 20% van het
met de opdracht gemoeide factuurbedrag in rekening te brengen.
Artikel 5: Levering
Ad 1) Met betrekking tot adreslevering
Standaard levering van adresgegevens omvat NAW-gegevens. Levering vindt
plaats op basis van door onze gehanteerde vorm van registratie. Levering
geschiedt in Excel of CSV formaat per e-mail. Tenzij andere bestandsformaten
zijn aangegeven in de documentatie van NAWplus. Andere leveringsvormen
dan genoemd geschieden op aanvraag van de opdrachtgever. Deze andere
leveringsvormen of technische wensen is NAWplus niet verplicht te honoreren.
Voor een bestelling dient betaling vooraf te geschieden. Levering vindt plaats
zodra het te betalen bedrag is overgemaakt op de bankrekening van NAWplus.
Definitieve toestemming voor het gebruik van de adressen van de bestanden
wordt pas verkregen nadat NAWplus een voorbeeld van het mailstuk of
telemarketing script heeft ontvangen en goedgekeurd en het doel van het
gebruik van de gegevens bij NAWplus ondubbelzinnig bekend is.

NAWplus levert geen gegevens welke betrekking hebben op personen,
waarvan NAWplus weet of vermoedt, dat zij tegen verstrekking van hen
betreffende gegevens bezwaar hebben.
Indien een geregistreerde uit de door NAWplus geleverde bestanden verzoekt
om informatie omtrent herkomst van de gegevens zal NAWplus door de
opdrachtgever gelijktijdig op de hoogte worden gesteld van het verzoek.
Levertijd voor adresbestanden is standaard 5 werkdagen. Deze levertijd is geen
fataal termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever NAWplus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Ad 2 ) Betrekking hebbend op al onze diensten en producten
In een samengestelde offerte is het door NAWplus toegestaan in delen te
leveren. NAWplus is bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. De
opgegeven prijzen in samengestelde prijsopgaven gelden niet automatisch voor
vervolgopdrachten.
NAWplus is te allen tijde gerechtigd opdrachten uit te stellen of te weigeren in
verband met de inhoud van de uiting, de aard van de organisatie van
opdrachtgever, in verband met de frequentie van benadering van de
geregistreerde in een tijdsperiode of dat de uiting naar haar oordeel in strijd is
c.q. zou kunnen zijn met wet- en regelgeving.
De door NAWplus opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde
gegevens in haar bezit zijn.
Indien opdrachtgever niet tijdig haar gegevens voor de overeengekomen
aanleverdatum aanlevert dient opdrachtgever het afgesproken bedrag te
betalen. Opdrachtgever heeft dan geen rechten meer op levering van onze
diensten of producten.
Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst
In de volgende gevallen is NAWplus bevoegd een overeenkomst tussen
NAWplus en een opdrachtgever op te schorten dan wel tot ontbinding over te
gaan;
indien na het sluiten van de overeenkomst aan NAWplus omstandigheden ter
kennis komen die NAWplus goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien de opdrachtgever betaling voorafgaande aan levering niet is nagekomen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of
materialen (onder andere het systeem, gegevensbestanden) waarvan NAWplus
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen
als wel de bestandseigenaren gebruik van maken, welke van dien aard zijn dat
de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en
/ of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is NAWplus bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 7: Eigendomsrechten / Gebruik van gegevens
Alle overeenkomsten ten aanzien van te leveren gegevensbestanden en andere
zaken betreffen huurovereenkomsten ten behoeve van eenmalig gebruik in
marketing acties. Indien een abonnement wordt afgesloten geldt het gebruik
van de gegevens gedurende de overeengekomen looptijd van deze
huurovereenkomst. NAWplus verleent aan de opdrachtgever tijdens de duur
van de huurovereenkomst het niet-overdraagbare recht om de gegevens
database of een gedeelte daarvan te gebruiken. Dit gebruiksrecht van de
opdrachtgever omvat enkel en alleen het normale gebruik van de database
binnen de technische mogelijkheden die NAWplus daarvoor biedt.
NAWplus draagt bij levering nimmer het auteursrecht of intellectueels
eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde diensten of producten aan de
opdrachtgever over.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om door NAWplus geleverde gegevens in
een eigen bestand op te nemen of op een andere wijze vast te houden,
onverminderd het recht van de opdrachtgever om op basis van verkregen
respons een eigen registratie op te bouwen.
De opdrachtgever staat er voor in, dat de door NAWplus geleverde gegevens
voor geen ander doel gebruikt worden, dan waarvoor NAWplus de gegevens
heeft verstrekt, en niet vaker dan met NAWplus overeengekomen is.
Het is opdrachtgever niet toegestaan de door NAWplus geleverde gegevens
onder welke voorwaarden dan ook aan derden te verstrekken, anders dan ter
verwerking van de desbetreffende gegevens. Onder een derde dient mede te
worden verstaan een met de opdrachtgever gelieerde onderneming of instelling.
In geval van overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever een
onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging en / of compensatie vatbare boete
verschuldigd. De boete betreft 10 maal het factuurbedrag. Kopiering van
geleverde gegevens is alleen voor beveiligingsdoeleinden toegestaan.
De opdrachtgever verplicht zich bij huur van de gegevens van NAWplus deze
gegevens goed te beschermen tegen misbruik door derden. Het is
opdrachtgever niet toegestaan de database of licentie- of gebruiksrechten
daarvoor of (andere) rechten die volgen uit de huurovereenkomst, in welke
vorm dan ook, te verstrekken of over te dragen of op welke wijze dan ook ter
beschikking te stellen aan enige derde of (direct of indirect) in te brengen in
enig samenwerkingsverband, tenzij NAWplus daar vooraf schriftelijk
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toestemming voor heeft gegeven. Bij aantoonbaar nalatenschap door
opdrachtgever kan NAWplus een vergoeding vorderen die 10 maal het
factuurbedrag betreft van levering van deze gegevens.
Om mogelijk onbevoegd gebruik aan te kunnen tonen kan NAWplus indicaties
ter controle aan geleverde gegevens toevoegen. De opdrachtgever zal
desgevraagd zijn medewerking verlenen om NAWplus in staat te stellen inzicht
in het gebruik van de geleverde gegevens te krijgen.
NAWplus is op generlei aansprakelijk voor de inhoud van de door
opdrachtgever aangeleverde uiting, met betrekking tot onder meer de tekst, het
illustratiemateriaal, de lay-out en juistheid van de gegevens. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor en vrijwaart NAWplus in en buiten rechte voor alle
gevolgen, zowel financiële als andere, verband houdende met aanspraken van
derden in het kader van de inhoud van de uiting.
Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen
De opdrachtgever dient de geleverde diensten en / of producten bij aflevering
of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de
opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te
weten;
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteit overeenstemmen
met het overeengekomene.
Worden gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze
binnen 5 werkdagen na aflevering aan NAWplus te melden. Laat de
opdrachtgever dit na dan kan opdrachtgever er geen beroep meer op doen, dat
de door NAWplus geleverde diensten of producten niet aan het
overeengekomene beantwoorden.
NAWplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding
indien door opdrachtgever met de geleverde gegevens acties worden gevoerd
zonder dat opdrachtgever voorafgaand de gegevens op gebreken gecontroleerd
heeft.
NAWplus garandeert niet dat de door haar verstrekte gegevensbestanden
geheel juist of volledig zijn.
Geleverde adressen worden gegarandeerd tot een maand na levering met een
retourpercentage van 5 % maximum. Opdrachtgever is gerechtigd tot een
retourvergoeding voor eenmaal de gefactureerde adresprijs per retour mits de
adresdragers binnen 30 dagen na aanlevering zijn toegezonden. Door
geadresseerde geweigerde zendingen vallen buiten de regeling.
NAWplus streeft ernaar dat de gegevens in de database correct en up to date
zijn. Echter NAWplus is wat betreft de inhoud en correctheid van de gegevens
in de database grotendeels afhankelijk van de input van uitgevers en
bestandseigenaren en kan om die reden nooit aansprakelijk zijn in verband met
de inhoud van de database die door derden zijn aangeleverd.
Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot
betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Artikel 9: Prijzen en betalingen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in
Europese valuta (in Euro’s met valuta aanduiding €) en exclusief BTW en
overige heffingen.
a) Bij levering van gegevens: Ter zekerheidsstelling dient betaling te
geschieden voorafgaande aan de levering op een door NAWplus aan te geven
wijze in de valuta waarin is geoffreerd. NAWplus brengt de verschuldigde
bedragen door middel van een nota in rekening.
b) Bij de overige producten- en diensten dient betaling te geschieden binnen 21
dagen na factuurdatum door overmaking op een door ons aangegeven
bankrekeningnummer. Na verstrijking van deze termijn is opdrachtgever de
dan geldende wettelijke rente en kosten verschuldigd over het openstaande
factuurbedrag. Wanneer betaling uitblijft kan NAWplus de vordering uit
handen geven. In dat geval is de opdrachtgever naast het dan verschuldigde
bedrag gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Indien er sprake is van een duurovereenkomst en voorzover niet schriftelijk is
overeengekomen, dat tarieven voor een bepaalde periode zijn overeengekomen,
heeft NAWplus het recht bij wijziging van de algemene tarieven voor deze
diensten of producten de overeengekomen tarieven aan te passen. Aangepaste
tarieven zullen ten opzichte van de opdrachtgever niet eerder in werking treden
dan veertien dagen, nadat NAWplus hem daarvan in kennis heeft gesteld.

NAWplus ten behoeve van de levering van de producten- en diensten gebruik
maakt.
De aansprakelijkheid van NAWplus is beperkt tot het bedrag van de door de
assuradeur van NAWplus in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, en NAWplus aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van NAWplus
beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de
transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 11: Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NAWplus geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor NAWplus niet in staat is haar verplichtingen na
te komen, werkstakingen in het bedrijf en systeem uitval daaronder begrepen.
In geval van overmacht is NAWplus niet gehouden tot nakoming van een
overeengekomen leveringstermijn. Evenmin is NAWplus hiertoe gehouden,
indien de vertraging is ontstaan door een oorzaak, die kan worden toegerekend
aan de opdrachtgever.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van
NAWplus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van
de verplichtingen door NAWplus niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Door NAWplus extra te maken kosten om de opdracht alsnog binnen de
overeengekomen termijn uit te voeren, komen in geval van overmacht voor
rekening van beide partijen, ieder voor de helft, en in geval van een
toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever geheel voor zijn rekening.
Indien NAWplus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het
reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 12: Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van NAWplus is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
NAWplus het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet
bevoegde rechter.
Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen NAWplus en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
Artikel 14: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel op 25 april 2016 onder Kamer van Koophandel
inschrijvingsnummer 32069202. Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de onderhavige transactie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
NAWplus is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze
aansprakelijk:
NAWplus is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of
grove schuld van NAWplus of haar ondergeschikten;
Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
NAWplus, indien en voorzover de gebrekkige uitvoering het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van een derde van wiens diensten
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