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Algemene informatie

Titel ClipMyHorse.tv

Ondertitel  Marktleider voor live uitzendingen van paar-

densport en fokkerij in heel Europa, met een 

groot beeldenarchief. Met meer dan 150 eve-

nementen per jaar kunt u er 250 dagen per 

jaar live bij zijn. 

Doelgroep  Gericht op de professionele paardensport  

en fokkerij. Spreken voornamelijk sporters, 

sportliefhebbers, fokkers en paardeneigena-

ren aan.

Uitgegeven door Eisma Horsesmedia

 Postbus 340,  

 8901 BC Leeuwarden

ClipMyHorse.tv

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% btw. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum uitsluitend 

datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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Uitgever Minne Hovenga

Salesmanager Eddy Hoornstra

 M +31(0)6 317 688 30 E e.hoornstra@eisma.nl

 

Advertentieverkoop André Kunze, buitendienst    

 M +31(0)6 317 688 42 E a.kunze@eisma.nl

 Cindy Haentjens, binnendienst 

 T +31(0)88 29 44 980 E c.haentjens@eisma.nl

 Lotte Wijnands, binnendienst

 T +31(0)88 29 44 983 E l.wijnands@eisma.nl 

Redactie Cok Mudde, algemeen hoofdredacteur

 T +31 (0)6 510 960 66  E cok@clipmyhorse.nl

Data 2013 Video-oproepen Nederland > 1.000.000 

 Video-oproepen Internationaal > 8.000.000 

 Ruim 85% van de bezoekers kijkt langer dan  

 30 minuten

technische GeGeVens VOOr de VideOfiles
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• Formaat:   *.MP4

• Audioniveau: – 6 db

• Frame:   25 fps

• Grootte:   720 x 404 pixels

• Video- codec:  H.264

• Audio- codec:  AAC

• Video bitrate:  maximaal 900 kbit/s

• Audio bitrate:  maximaal 96 kbit/s

• Commercials:  maximaal 45 seconden  

• Preroll:  maximaal 10 seconden

• Alle files (videos en banners) moeten ons uiterlijk 10 dagen voor publicatie ter  
beschikking gesteld worden.

• Gebruik s.v.p. volgend mailadres: adverteren@clipmyhorse.nl



Formaat .MP4 Video-codec H.264

Audioniveau -6 db Audio-codec AAC

Frame 25 fps Video bitrate max. 900 

kbits/s

Grootte 720 x 404 pixels Audio bitrate max. 96 kbit/s

Alle files (videos en banners) dienen uiterlijk 10 dagen voor publica-

tie aangeleverd te worden

Technische gegevens video

Uitzonderingen

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% btw. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum uitsluitend 
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Voor alle soorten reclame op ClipMyHorse.tv geldt: 

Zowel bij live uitzendingen als in het archief kunnen er beper-

kende voorwaarden zijn die ons door anderen worden opgelegd.  

Wanneer TV zenders live uitzenden, mogen wij soms niet uitzen-

den. Als FEI-TV live uitzend, mogen wij niet buiten het land waar 

het evenement gehouden wordt uitzenden. In zeldzame gevallen 

kan de internetverbinding buiten de schuld van ClipMyHorse.tv 

uitvallen of verbroken worden. In dit geval zijn prijsverlagingen 

uitgesloten. 

Pauze spot / commercial

De commercial wordt tijdens de korte pauzes weergegeven in het 

videokader (bv tussen een klassiek parcours en een barrage of voor 

de prijsuitreiking). Minimaal 4 uitzendingen per evenement per 

dag per adverteerder, dit mogen verschillende uitingen zijn. Lengte 

maximaal 45 seconden. Zichtbaar op zowel de Nederlandse als de 

Internationale sites.

Alle live uitzendingen € 4000 per jaar € 2500 per 6 mnd.

1 dag per evenement   € 125

2 dagen per evenement   € 225

3 dagen per evenement   € 300

4 dagen per evenement   € 350 

   Titel sponsor / preroll

De commercial wordt automatisch vertoond in het videokader als 

men voor deze video-stream kiest. De commercial kan niet worden 

doorgespoeld of overgeslagen. De commercial wordt bij het eve-

nement opgeslagen en wordt bij elke weergave getoond. Lengte 

maximaal 6 seconden. Zichtbaar op zowel de Nederlandse als de 

Internationale sites.

1 dag per evenement   € 600

2 dagen per evenement € 1100

3 dagen per evenement € 1600

4 dagen per evenement € 2000 

Banners

Aan de rechterkant van het videokader is ruimte voor 5 banners. 

Het totaal aantal van de banners is beperkt. De banners worden 

alle 6 tot 8 minuten in een willekeurige volgorde herhaald en ge-

durende 20 seconden weergegeven. Alleen zichtbaar op de  

Nederlandse site. Bestand .JPG of .SWF

     

Banner Formaat statisch p.j  geanimeerd p.j. 

1/5 banner 234 x 60 pixels  € 1.680 per jaar € 1.980 per jaar

2/5 banner 234 x 128 pixels € 3.180 per jaar € 3.570 per jaar

3/5 banner 234 x 196 pixels € 4.480 per jaar € 4.980 per jaar

4/5 banner 234 x 264 pixels € 5.680 per jaar € 6.270 per jaar

5/5 banner 234 x 332 pixels € 6.720 per jaar € 7.380 per jaar


