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MAAR
WAAROM
ZIJN WIJ
NIET.THUIS?

Niet.Thuis is een snelgroeiend
online platform met unieke
(kidsproof) hotspots in Nederland. 

In iets meer dan een jaar tijd
hebben wij een stabiele basis van
meer dan 10k volgers opgebouwd. 

We inspireren onze volgers met
een combinatie van horeca, verblijf
en activiteiten met focus op het
buiten zijn. Vaak kindvriendelijk
maar zonder de ouders uit het oog
te verliezen. Blij kinderen, blije
ouders en andersom.

We onderscheiden ons door
persoonlijk beeld te maken en onze
volgers echt mee te nemen in de
beleving.



WIE  ZIJN WIJ?
  

 
Freelance fotograaf en content

maker. Moeder van Rosa en
verloofd met Jaap. Wonend in

Vianen. (ja, om de hoek van
Maaike dus ;)) 

 
Romi

 

 
Freelance fotograaf en

productspecialist bij een
Uitgeverij. Moeder van Harper
en Jools en getrouwd met Joel.

Wonend in Vianen. 
 

Maaike



ONZE
DOELGROEP

VROUWEN Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit
vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, met
kinderen.

AVONTUUR
LIJK

Het zijn ondernemende vrouwen die actief
zijn, houden van reizen en buiten zijn.

KIDS EN
PARENT
PROOF

Voor deze vrouwen is het belangrijk dat het
hele gezin kan genieten, niet alleen de
kinderen!



WAT ONZE VOLGERS ZEGGEN
 

Wij waren gisteren op deze
locatie, na jullie tips te hebben

bekeken. Een superfijne
wandeling met koffie. 

De komende weken gaan we al
jullie tips af, Bedankt voor het

verzamelen!
 

TJITSKE - VIA @vandaagnietthuis
 

 

 
 

Dit profiel is écht precies wat
we nodig hebben!

 
 
 
 

MARIEKE - VIA @vandaagnietthuis

 

 
 

Voor onze volgende wekelijkse
wandeling kijk ik zeker naar

jullie tips!
 
 
 

NICOLETTE - VIA @vandaagnietthuis
 





BEZOEK
VERSLAG OP INSTAGRAM
We komen graag langs met of zonder
kinderen (in overleg) om een mooi verslag te
maken. We posten minimaal vijf stories en
een vaste post op onze feed over jouw
locatie. 

BLOG
Een uitgebreid artikel over je locatie op onze
site. Of een echte travelguide? We schrijven
graag! 

WINACTIE
Breng jouw locatie of product onder de
aandacht doormiddel van een winactie! 

MANIEREN
OM SAMEN 
TE WERKEN
Niet thuis bij jou op bezoek! Dat kan natuurlijk. 
De opties hiernaast zijn voorbeelden en
prijsindicaties. 

Graag overleggen we met jou wat het beste is
voor jouw locatie. 

*vanaf €250,-

*vanaf €250,-

*vanaf €150,-

HET COMPLETE PAKKET
Wil je net dat beetje meer? We komen langs en
delen onze avonturen over jouw locatie in stories
en in meerdere posts. 

Als kers op de taart schrijven we een blog over je
locatie! *vanaf €450,-

prijzen zijn excl. ter beschikking stelling van
overnachtingen dan wel horeca gebruik (in overleg)



NAAST EEN
INSPIRATIE
PLATFORM,
MAKEN WE
OOK...

LOCATIE FOTO'S
Kleurrijk, sfeervol en persoonlijk. Wil je graag
professionele foto’s van je accommodatie of
hotspot in de stijl van Niet.Thuis? Dat kan! 
Wij maken graag een beeldbank voor je van
minimaal 20 foto's. 

PRODUCT REVIEWS
Verkoop jij een product wat past bij Niet.thuis
en wil je het graag onder de aandacht
brengen, dan helpen wij je graag. Je krijgt een
eerlijke review met mooi beeldmateriaal. 
vanaf €175,-

vanaf €750,-

TRAVELGUIDES
Een Niet.Thuis gids speciaal voor jouw
locatie? Dat kan! We ontwerpen een guide vol
met hotspots en unieke plekken in de
omgeving. Zo geef je jouw bezoeker dat
beetje extra. 
vanaf €450,-



ONS 
PORTFOLIO



MEPAL

Niks is fijner dan buiten picknicken!
Samen met Mepal brachten we onze
ultieme picknick in beeld. 



Als ambassadeurs van Wehkamp schieten we maandelijks een
campagne. Hierin laten we onze favorieten zien! 

WEHKAMP





Boerderij en ontmoetingsplek Eemlandhoeve nodigden ons uit
voor een gezinsvakantie in een pipowagen. We genoten van de
omgeving en leverden een beeldbank vol met persoonlijke foto's. 

EEMLANDHOEVE





Op eigen initiatief maakten we een kleine travelguide van onze
vakantie in Friesland. Met een overnachting bij het Wylde pad en
een bezoek aan verschillende hotspots in de omgeving. 
Het volledige verslag is te lezen op onze website.

WYLDEPAD

https://vandaagnietthuis.nl/vakantietips/op-wylde-trip-naar-friesland/


"EAT,
PLAY,

REPEAT"
 





Samen met influencer Annemarie van Geerts bezochten we de
Belevenisboerderij in Schieveen. We schoten een beeldbank voor
Annemarie en beelden om de boerderij onder de aandacht te
brengen. 

DEMAMMAVAN



WIJ
DRONKEN
AL KOFFIE,
MET..



HEB JIJ
OOK ZIN IN
KOFFIE?

EMAIL
wijzijn@vandaagnietthuis.nl

WEBSITE
www.vandaagnietthuis.nl

POSTADRES
Sparrendreef 1a
4132XW Vianen


