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Wat is Vestigingslocaties.nl?

• Platform met een overzicht van 
vestigingslocaties in Nederland 
gepresenteerd in het Top-100 gemeenten 
onderzoek.

• Selectiemiddel voor de eindgebruiker en de 
vastgoedprofessional op zoek naar locaties 
en investeringskansen.

• City Marketing Tool voor de gemeenten.



Top- 100 Vestigingslocaties

• Het Top-100 Vestigingslocaties onderzoek is een middel om 
met behulp van big data te komen tot een zorgvuldige selectie 
van de beste vestigingslocaties in Nederland - voor kantoren, 
bedrijfsruimten en distributiecentra.



Onderzoek

• Het data-analysebureau 
Clappform heeft de 
dataselectie 
samengesteld uit data van 
o.a. CBS, Kadaster en 
PropertyNL.



Voor wie bestemd?

• Bedrijven op zoek naar 
kantoorruimte/werklocaties.

• Vastgoedprofessional die locaties en 
investeringskansen zoeken.

• Gemeenten die onder de aandacht willen 
komen met hun werklocaties en projecten.



Hoe werkt het?

• Zoeker kan kiezen uit 
alfabetische lijst.

• Zoeker kan kiezen uit 
Top100 Gemeentenlijst.



Hoe werkt het?

• Na keuze komt de zoeker bij 
gemeentepagina en de geanalyseerde data 
van de betreffende gemeente.

• En de beschikbare werklocaties, projecten 
en ambities die de gemeente specifiek onder 
de aandacht wil brengen.



Hoe promotie van de 
gemeente?

• Vermelding als partnergemeente op de 
homepage van Vestigingslocaties.nl.

• Gemeente krijgt eigen pagina’s op het platform 
Vestigingslocaties.nl met de volgende opties:

• Vermelding waarom gemeente aantrekkelijke 
vestigingslocatie is (citymarketing).

• Vermelding van al het nieuws van de gemeente 
verzameld door de redactie van PropertyNL.

• Overzicht met alle locaties die de gemeente onder 
de aandacht wil brengen.



Wat levert deelname als 
partnergemeente op?

Het hele jaar door zichtbaar als partnergemeente via alle 
communicatie-kanalen van PropertyNL:

• PropertyNL nieuwsbrief: dagelijkse vermelding in de 
nieuwsbrief (bereik12.000 lezers per nieuwsbrief).

• PropertyNL website: vermelding op de homepage (bereik
55.000 bezoekers per maand) .

• PropertyNL Magazine: vermelding in de rubriek

Vestigingslocaties.nl. (bereik 18.500 lezers per nummer)



Voor meer informatie over 
deelname als partnergemeente

Contact opnemen met:

Charles Truijen

truijen@propertynl.com

06 23979734

Kristina Rekenji

rekenji@propertynl.com

06 50128671
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