
 

 

 
 
 

ONLINE OOST 
Aanleverspecificaties 
 
 

Desktop/laptop 
 

Banner Formaat (pixels) Soort bestand Nummer 

Rectangle 300 * 250 
GIF, JPEG 

PNG, HTML5 
2 

Leaderboard 728 * 90 
GIF, JPEG 

PNG, HTML5 
1 

 
Smartphone 
 

Banner Formaat (pixels) Soort bestand Nummer 

Rectangle 300 * 250 
GIF, JPEG 

PNG, HTML5 
2 

Leaderboard 320 * 50 
GIF, JPEG 

PNG, HTML5 
3 

 

Tablet 
 

Banner Formaat (pixels) Soort bestand Nummer 

Rectangle 300 * 250 
GIF, JPEG 

PNG, HTML5 
2 

Leaderboard 728 * 90 
GIF, JPEG 

PNG, HTML5 
1 

 

Gebruikt u standaard plaatjes voor uw advertenties, dan kunt u kiezen uit de typen GIF, JPEG, PNG.  

 
Met HTML5 kan je geanimeerde banners maken. Om een goede weergave te garanderen, dient een 
HTML5 banner te voldoen aan volgende voorwaarden:  

o De banner wordt aangeleverd in een ZIP-bestand met daarin de bestanden voor één banner.  
o De ZIP bevat ten minste een index.html  
o De ZIP bevat maximaal 15 bestanden  
o Alle bestanden staan in dezelfde folder, subfolders worden niet ondersteund  
o Als er gebruik wordt gemaakt van Javascript, mogen er in het Javascript geen ‘hard coded’ 

verwijzingen staan naar afbeeldingen of andere bestanden.  
o Een HTML banner dient altijd via een third-party url of tag aangeleverd te worden en 

             geschikt zijn om op een beveiligde advertentiepositie weer te geven (via https://). 
 
Maximale bestandsgrootte  

Zorg ervoor dat de display banners een maximale bestandsgrootte van 100Kb hebben. 
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Pre-roll 

 

Video 
Maximale lengte Device Beeldverhouding 

Formaat (pixels) 
Soort 

bestand 

Pre-roll 20 seconden Alle 16:9 1024 * 576 MP4 

 
Minimum bit rate 2500 kbps 
Maximale video bestandgrootte 25 MB 
Onderstaande video formaten zijn ook mogelijk: 

o WebM; MPEG4; 3GPP; MOV files 
o AVI 
o MPEGPS 
o WMV 
o FLV 

 

Video in banner 
 

Video Device Platform Beeldverhouding  Soort bestand 

Outstream Video in app Tablet/phone App 16:9 en 4:3 MP4, VAST/VPAID 

Display video web Alle Web 4:3 en 5:6 MP4, VAST/VPAID 

 

De video’s mogen een maximale bestandsgrootte van 30MB hebben 
o Maximaal framerate 30 fps 
o Maximale speelduur 20 seconden, non-skippable 
o Vast/ Vpaid moet secure worden aangeleverd (SSL) 

Bij aanlevering van harde materialen, dient er tevens een landingspagina aangeleverd te worden. 

 
 
URL - link(s) van de landingspagina  
 

Wanneer de bezoekers van de website en apps van RTV Oost op uw banner, pre-roll en/of video in ad 
klikken, worden zij doorverwezen naar een webpagina. Per banner kunt u aangeven naar welke 
webpagina deze banner dient te verwijzen.  
 
 

Aanleveren / Opsturen  
 

Het materiaal kunt u aanleveren door deze te e-mailen naar info@rtvoostreclame.nl. 
 
Bovenstaande mogelijkheden zijn beschikbaar op de online devices van RTV Oost. Voor verdere 
vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met info@rtvoostreclame.nl of 074-2456410 
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