
Business Development:

E: partners@thehague.com 
T.: 070 361 88 88

Contact  
 
The Hague & Partners 
Prinses Beatrixlaan 582 
2595 BM Den Haag

1.  Online adverteren:  
 denhaag.com 
De portal denhaag.com is de toeristische en culturele 
portal van Den Haag, Scheveningen en Kijkduin. De 
site bevat actuele toeristisch-recreatieve informatie 
over kunst en cultuur, winkelen, overnachten, restau-
rants en uitgaan, festivals en evenementen en strand. 
De site is er voor zowel inwoners van Den Haag en de 
regio, als (inter) nationale toeristen die een bezoek aan 
de stad (willen) brengen.

Bereik: per maand 640.000 pageviews en 220.000 
bezoekers. De bezoeker blijft gemiddeld twee minuten 
op de website; Taal: Nederlands, Engels en Duits;  
Doelgroep: lokale, regionale en (inter)nationale bezoekers aan Den Haag  
 
Op denhaag.com zijn twee advertentiemogelijkheden:

1. Advertentie: de advertentie wordt gepubliceerd als uitgelicht op de homepage van denhaag.com 
en wordt doorgelinkt naar een eigen themapagina. De advertentie heeft per maand gemiddeld 15.000 
views. 
2. Banner: de banner staat op de homepage van denhaag.com en relevante evenement- en locatie- 
pagina’s en heeft daardoor het hoogste bereik van alle advertentiemogelijkheden. De banner heeft per 
maand gemiddeld 25.000 views.

Advertentievorm Formaat Positie Prijs/week Prijs/maand 
Advertentie  titel en beeld home en themapagina € 442,- € 1.326,- 
Banner 300 x 250 px detailpagina € 364,- € 1.092,-
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Advertentietarieven 2022 2.  Online adverteren:  
 digitale nieuwsbrief
De online nieuwsbrief ‘Uit in Den Haag’ wordt twee keer per maand 
verstuurd. Abonnees ontvangen per e-mail tips op maat rond voor-
stellingen, concerten, tentoonstellingen, evenementen, festivals, 
lifestyle, eten en drinken, attracties, winkelen en films. Het opening-
spercentage van de nieuwsbrief ligt gemiddeld op 33%.

Abonnees: 31.000; Verschijning: twee-wekelijks.

Advertentievorm Formaat Prijs/editie 
Advertentie  tekst en beeld € 468- 
 
 
 
 

3.  Print adverteren:  
 Free City Map 
Oplage: 50.000; Verschijning: april 2022; 
Doelgroep: congresgangers, beursbezoekers, 
hotelgasten en bezoekers The Hague Info Store;  
 
Verspreiding: op grote beurzen en congressen, 
via het hospitalitynetwerk van de Ambassade 
van Den Haag, The Hague Info Store (voorheen 
VVV), deelnemende partners en hotels, ambas-
sades en bedrijven.

Advertentieformaat  Prijs 
76 x 110 mm (b x h)  € 1.404,- 
76 x 223 mm (b x h)  € 2.704,-

Een bezoek aan buitenplaats Huygens’ Hofwyck (65) brengt 
u terug in de tijd van de Gouden Eeuw door de ogen van 
Constantijn en Christiaan Huygens. In Museum Swaensteyn 
(66) ziet u de historie van Voorburg. Wandel na afloop door 
het sfeervolle Huygenskwartier met gezellige winkeltjes, 
boetieks, delicatessenzaken en restaurants. Een bezoek meer 
dan waard! Vanuit het centrum van Den Haag makkelijk 
bereikbaar met de trein (Den Haag CS naar  station Voorburg), 
fiets en zelfs per boot! 

Discover Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn
Visiting the former estate Huygens’ Hofwijck (65) takes you 
back in time to the Golden Age. You will be looking through 
the eyes of Constantijn en Christiaan Huygens (two famous 
17th century Dutch scholars). In Museum Swaensteyn (66) 
you will experience Voorburg’s history. After that take a 
stroll in the lovely ambiance of the Huygens’ area along 
the many charming, original shops and a whole range of 
excellent restaurants. Worth a visit! Easy to reach by train 
(from The Hague CS to Voorburg Station), by bike or even 
by boat!

Discover 
Huygens’ Hofwyck 
& Museum Swaensteyn   

hofwyck.nl
swaensteyn.nl
huygenskwartier.nl

Koninklijke residentie en regeringsstad

Al meer dan vier eeuwen lang is Den Haag de woon- en werkplaats van 
de Oranjes. Deze vorstelijke historie is overal tastbaar aanwezig. Pa-
leis Noordeinde, het werkpaleis van koning Willem-Alexander, ligt aan 
één van de meest elegante winkelstraten van Den Haag. Maar ook het 
Binnenhof, de Ridderzaal, het torentje van de minister-president en de 
Hofvijver behoren tot de meest herkenbare plekken van Nederland.

• In Paleis Noordeinde werkt koning Willem-Alexander. Als de koning
 aanwezig is, wappert de vlag. Hier ontvangt hij vaak op woensdagen 
 de Geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs;
• Verscholen tussen Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het 
 Koninklijk Archief ligt de Paleistuin. Het park is toegankelijk van zons-
 opkomst tot zonsondergang via de Prinsessewal;
• In de Koninklijke Stallen bevinden zich onder andere de rijtuigen van
 het Koninklijk Huis. Het meest bekend is natuurlijk de Gouden Koets;

•  In het Museumkwartier Den Haag, op de kop van het Lange Voor-
 hout, staat Escher in Het Paleis, het voormalige paleis van Koningin 
 Emma, dat tegenwoordig gewijd is aan het werk van M.C. Escher;
•  Stap door het beroemde toegangspoortje in het hart van onze demo-
 cratie, het Binnenhof, en volg een rondleiding van ProDemos.

Volg de koninklijke wandelroute op denhaag.com/nl/routes/koninklijk

Royal residence and government city

For more than four centuries, The Hague has served as the living and 
working residence of the House of Orange. The presence of this long 
royal history can be felt everywhere. Noordeinde Palace, the working 
palace of King Willem-Alexander, is situated on one of the most elegant 
shopping streets in The Hague. The Binnenhof, the Knights' Hall, the 
Prime Minister's 'Little Tower' and the Hofvijver are also some of the 
most famous landmarks in the Netherlands.

• King Willem-Alexander works in Noordeinde Palace. When he is
 present the flag is flown. He often receives Letters of Credence  from
 new ambassadors here on Wednesdays. This is a unique ceremony;
• Concealed between Noordeinde Palace, the Royal Stables, and the 
 Royal Archives are the Palace Gardens. The park is open to visitors 
 from sunrise to sunset via Prinsessewal;
• Among others, the Royal Stables are home to the many carriages of 
 the Royal Household. The most famous is of course the Golden Coach; 
• The end of Lange Voorhout in The Hague is the home of Escher in The 
 Palace, the former palace of Queen Emma, which is now dedicated to 
 the work of M.C. Escher; 
• Step through the famous entrance gate and into the heart of our de-
 mocracy, the Binnenhof, and follow a guided tour by ProDemos.

Follow the royal walking tour on denhaag.com/en/routes/royal

Stad aan zee

Scheveningen, Kijkduin en het Zuiderstrand ertussen: maar liefst 11 
kilometer kust geeft Den Haag iets extra's ten opzichte van andere 
Nederlandse steden en in een kwartier sta je in de historische binnen-
stad. Er is altijd wat leuks te doen: op De Pier, in het reuzenrad of tij-
dens evenementen in het Beach Stadium. Maar je kunt ook surfen op de 
Noordzee of flaneren over de boulevard. En 's avonds geniet je bij een 
strandtent van de zonsondergang of ga je lekker uit eten aan de haven.

• Flaneer over De Pier, maak een rit in het reuzenrad of pak een
 terrasje bij een van de vele food trucks en restaurantjes; 
• Bekijk in de Scheveningse haven op vrijdagochtend vroeg hoe de 
 verse vis wordt gelost; 
• Met evenementen als Vlaggetjesdag, het Vuurwerkfestival en de Red 
 Bull Knock Out is in Scheveningen altijd wat te beleven;
• Bewonder de prachtige Kurzaal van het Grand Hotel Amrâth Kurhaus;

• Surfen doe je op de Noordzee bij het Scheveningse Noorderstrand, 
 maar kijken is ook leuk; 
• Met een boulevard vol winkels en restaurants op loopafstand zijn de
 Haagse Strandhuisjes 'the place to be' op Kijkduin;
• Het Zuiderstrand is één van de mooiste stukjes Den Haag. Zoek 
 de rust tussen Scheveningen en Kijkduin, direct achter de duinen.

Volg de route langs de stranden op denhaag.com/nl/routes/stranden

City by the sea 

Scheveningen, Kijkduin and the South Beach in between: this impres-
sive 11 km stretch of coast gives The Hague something extra compared 
with other major Dutch cities, and you can be in the historic city centre 
in just 15 minutes. There is always something fun to do: from the Pier 
and the Ferris wheel to events in the Beach Stadium. Alternatively, you 
can always go surfing on the North Sea or enjoy a stroll along the boule-
vard. And in the evenings, settle down to watch the sunset from a beach 
bar or enjoy a delicious meal in the harbour.

• Stroll along the Pier, have a ride on the giant Ferris wheel or sit on a 
 terrace next to one of the many food trucks and restaurants;
• Watch the fresh fish being unloaded in the harbour at Scheveningen
 on Friday morning early; 
• Step inside the Grand Hotel Amrâth Kurhaus and admire its beautiful
 interior;
• Flag Day, the Fireworks Festival and the Red Bull Knock Out all put 
 Scheveningen firmly on the map;
• Scheveningen's North Beach is the place to go for surfing and even 
 just watching is fun;
• A boulevard full of shops and restaurants at walking distance make
 The Hague Beach Houses the perfect spot to stay in Kijkduin;
• The South Beach is one of the most beautiful parts of The Hague.
 This peaceful alternative between Scheveningen and Kijkduin is 
 located right behind the dunes.

Follow the free walking route along the beaches of The Hague on 
denhaag.com/en/routes/beaches

Stad van vrede en recht | City of peace and justice

Free City Map

Nederlands | English

Stad aan zee | City beside the sea

Koninklijke residentie | Royal residence

denhaag.com

Wagenstraat 32, The Hague city centre
For opening hours, more information and other
store locations: deBijenkorf.nl/international 

Welcome to de Bijenkorf, 
The Hague’s finest
department store

De Bijenkorf promises a truly memorable 
shopping experience and offers an 

unrivalled assortment of luxury jewellery, 
leather goods and more, with brands 

such as Charlotte Tilbury, Burberry, 
Jimmy Choo, Longines, Hugo Boss 

and Polo Ralph Lauren.

Highlights van Den Haag

Een dagje Den Haag betekent kiezen. In geen enkele andere Neder-
landse stad zijn zo veel attracties zo dicht bij elkaar.

• Met het Vredespaleis als kloppend hart is Den Haag dé internationale 
 stad van vrede en recht. In Den Haag wordt iedere dag gewerkt aan
 een betere, veilige en rechtvaardige wereld;
• Het Mauritshuis toont hoogtepunten van de Nederlandse schilder-
 kunst uit de Gouden Eeuw met als topstuk het wereldberoemde 
 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer;
• Met de grootste schilderijencollectie van Piet Mondriaan is het 
 Gemeentemuseum Den Haag van alle tijden; 
• Niets is wat het lijkt in het werk van de Nederlandse graficus M.C. 
 Escher. In Escher in Het Paleis is bijna z'n gehele oeuvre te zien; 
• Onderga in Panorama Mesdag de magische illusie van het panorama
 van Scheveningen uit 1881;

The Hague Info Store (THIS)

THIS/VVV Den Haag biedt toeristische en culturele informatie 
en bijzondere tips over alles wat er in de stad te doen is. Van 
attracties tot excursies en van restaurants tot verborgen plekjes. 
Ook kun je er terecht voor stadswandelingen, fietskaarten en 
tickets voor diverse attracties en musea. Daarnaast biedt THIS 
een uitgebreid aanbod aan Den Haag-producten en -souvenirs. 
THIS is centraal gelegen in het centrum en gemakkelijk bereik-
baar met het openbaar vervoer. 

THIS/VVV Den Haag
Spui 68
2511 BT Den Haag

Open: ma 12-18 u, di-vr 10-18 u, za 10-17 u, zo 12-17 u.
T: +31 (0)70 361 88 60 (ma-vr 9-17 u)
E: vvv@thehague.com

The Hague Info Store (THIS)

THIS/The Hague Tourist Information Office provides tourist and 
cultural information and unique tips on all activities available in 
the city. You can also visit for city walks, cycling maps and tick-
ets for various attractions and museums. The office is located in 
the city centre and easy to reach by public transport. 

THIS/The Hague Tourist Information Office
Spui 68
2511 BT The Hague

Open: Mo 12-18 h, Tu-Fr 10-18 h, Sa 10-17 h, Su 12-17 h.
T: +31 (0)70 361 88 60 (Mo-Fr 9-17 h)
E: vvv@thehague.com

Openbaar vervoer

Met een groot aantal bus- en tramlijnen beschikt Den Haag over 
uitstekend openbaar vervoer. Om te kunnen reizen moet je over 
een ov-kaart met voldoende saldo beschikken. In- en uitchecken 
kan bij de kaartlezer in de tram of bus. Of koop een dagkaart 
voor één dag onbeperkt reizen met de HTM bij THIS/VVV Den 
Haag of een HTM Servicepunt. 

Public transport

With an extensive bus and tramline network, The Hague offers 
excellent public transport. In order to travel on public trans-
port you need an OV card with sufficient funds. Check in and 
out using the card readers in trams and buses. Or purchase a 
day ticket from an HTM Service Point or from THIS/The Hague 
Tourist Information Office to enjoy a full day of unlimited travel 
with HTM. 

• Madurodam, een stad vol miniaturen, laat de grote verhalen van 
 Nederland tot leven komen. Paleizen, molens, de Deltawerken en nog 
 veel meer. Madurodam, Nederland op z'n grootst;
• Het Louwman Museum bevat een collectie antieke auto's die door
 kenners wordt beschouwd als één van de mooiste ter wereld;
• Verscholen in de duinen van Scheveningen ligt Museum Beelden aan 
 Zee. Uniek is het uitzicht op zee vanaf de beeldenterrassen;
• Museum Voorlinden is een bijzonder museum vol moderne kunst. 

Kijk voor de alle hoogtepunten op denhaag.com/nl/routes/dag 

Highlights of The Hague

A day out in The Hague means a lot of choice. Virtually no other city in 
the Netherlands has so many attractions and sights.

• With the Peace Palace at its beating heart, The Hague is the inter-
 national city of peace and justice. The everyday job in The Hague is 
 peace, justice and security;
• The Mauritshuis exhibits highlights from Dutch masters from the 
 Golden Age and features the world-famous masterpiece 'Girl with 
 the Pearl Earring' by Vermeer;
• The biggest collection of paintings by Piet Mondrian make the
 Gemeentemuseum Den Haag a museum of the ages; 
• Nothing is as it seems in the work of Dutch graphic artist M.C. Escher. 
 Almost his entire oeuvre can be seen at Escher in The Palace; 
• Experience the magical optical illusion created by this panorama of 
 Scheveningen from 1881 in Panorama Mesdag; 
• Madurodam, a city full of miniatures, brings the great stories of the 
 Netherlands to life. Palaces, windmills, the Delta Works and much 
 more. Madurodam: the Netherlands at its greatest; 
• The Louwman Museum contains a unique collection of antique cars 
 and is considered by experts one of the most beautiful in the world; 
• Hidden in the dunes of Scheveningen is Museum Beelden aan Zee. 
 Unique here is the view of the sea from the sculpture terraces;
• Museum Voorlinden is a unique museum full of modern art. 

See all highlights on denhaag.com/en/routes/day
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Kijk voor alle actuele excursies op denhaag.com/nl/excursies / 
See for a complete list of excursions on denhaag.com/en/tours
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