
LET OP:

- NU home kan alleen via deal id worden ingekocht

- Kieskeurig sub-domeinen kunnen via deal id worden ingekocht

Site toplevel domain bid-url Site Site sub-domain bid-url

2wmn.nl nu.nl nu.nl/achterklap

alarmeringen.nl nu.nl nu.nl/algemeen

androidworld.nl nu.nl nu.nl/apps

askmen.com nu.nl nu.nl/auto

autoweek.nl nu.nl nu.nl/beurs

beaumonde.nl nu.nl nu.nl/binnenland

belegger.nl nu.nl nu.nl/boek

bellesqa.nl nu.nl nu.nl/buitenland

beursduivel.be nu.nl nu.nl/champions-league

biertijd.com nu.nl nu.nl/cultuur-overig

budgi.nl nu.nl nu.nl/dieren

charlies.kitchen.nl nu.nl nu.nl/dossier

chickslovefood.com nu.nl nu.nl/economie

cocktailicious.nl nu.nl nu.nl/entertainment

cookloveshare.nl nu.nl nu.nl/eten-en-drinken

cosmogirl.nl nu.nl nu.nl/festivals

cupcakerecepten.nl nu.nl nu.nl/film

dailylin.nl nu.nl nu.nl/formule1

debeurs.nl nu.nl nu.nl/gadgets

donaldduck.nl nu.nl nu.nl/games

dutchcowboys.nl nu.nl nu.nl/geldzaken

dutchcowgirls.nl nu.nl nu.nl/gezondheid

eatrunlove.nl nu.nl nu.nl/internet

enfait.nl nu.nl nu.nl/jupiler-league

eurobench.nl nu.nl nu.nl/lifehacking

fail.nl nu.nl nu.nl/lifestyle

fannetiek.nl nu.nl nu.nl/media

fashionchick.nl nu.nl nu.nl/mixed-zone

fashionista.nl nu.nl nu.nl/mobiel

femfem.nl nu.nl nu.nl/muziek

fiets.nl nu.nl nu.nl/nugeld-overig

filmtotaal.nl nu.nl nu.nl/ondernemen

fitgirlcode.nl nu.nl nu.nl/opmerkelijk

fitgirls.nl nu.nl nu.nl/overig

fittevrouwen.nl nu.nl nu.nl/politiek

flaironline.nl nu.nl nu.nl/regio

fok.nl nu.nl nu.nl/reizen

foody.nl nu.nl nu.nl/reviews

formule1.nl nu.nl nu.nl/salland

francescakookt.nl nu.nl nu.nl/schaatsen

gewoonwateenstudentjesavondseet.blogspot.nlnu.nl nu.nl/shownieuws-mediapartner

girlz.nl nu.nl nu.nl/slideshow

goeievraag.nl nu.nl nu.nl/sport

golfersmagazine.nl nu.nl nu.nl/sport-overig

gpblog.nl nu.nl nu.nl/tech



grazia.nl nu.nl nu.nl/tennis

gsmhelpdesk.nl nu.nl nu.nl/uitgaan

guruwatch.nl nu.nl nu.nl/video

handigebaktips.nl nu.nl nu.nl/voetbal

happyinshape.nl nu.nl nu.nl/wetenschap

hartvannederland.nl nu.nl nu.nl/wielrennen

hitkrant.nl nu.nl nu.nl/wonen

iculture.nl nu.nl nu.nl/wonen-en-interieur

iex.nl nu.nl nu.nl/kijk-mediapartner

iexvideo.nl nu.nl nu.nl/weekend

ikwilmeerreizen.nl nu.nl nu.nl/aandelen

ilovehealth.nl nu.nl nu.nl/tvgids

interiorjunkie.com nu.nl nu.nl/verkeer

jelmerdeboer.nl nu.nl nu.nl/weer

jennyalvares.com nu.nl nu.nl/werk-en-prive

kakhiel.nl

kalooga.nl

kekmama.nl

kieskeurig.be

kieskeurig.nl

kijk.nl

knudde.nl

laurasbakery.nl

lekkerensimpel.com

lekkeretenmetlinda.nl

lenoirmagazine.nl

leukerecepten.nl

libelle.nl

lindanieuws.nl

livelifegorgeous.nl

lonelyplanet.nl

lovestohave.nl

madebyellen.nl

madpac.nl

man.man.nl

margriet.nl

marieclaire.nl

marketingfacts.nl

marketingfacts.tv

marokko.nl

mediacourant.nl

meidenmagazine.nl

metowe.nl

mobilecowboys.nl

moodkids.nl

motor.forum.nl

motor.nl

mynd.nu

mytaste.nl

net5.nl



nieuwdezeweek.nl

nouveau.nl

nu.nl

nuwerk.nl

ohmyfoodness.nl

oudersvannu.nl

outside.nl

participaties.nl

pietsweer.nl

portablegear.nl

programmagemist.nl

quoteweb.nl

radio10.nl

redreidinghood.com

retecool.com

revu.nl

rubriek.nl

rutgerbakt.nl

saarmagazine.nl

sbs6.nl

sbs9.nl

scholieren.com

schoolbank.nl

serietotaal.nl

show.nl

simoneskitchen.nl

skoften.net

startgames.nl

startpagina.nl

story.nl

styleguide.nl

styletoday.nl

superguide.nl

televizier.nl

the.urbanites.nl

thedenimdaily.nl

themodelhouse.tv

thepostonline.nl

tina.nl

tipswerkendeouders.nl

totaaltv.nl

trending.nl

truckstar.nl

tvgids.nl

uitpaulineskeuken.nl

urbanrunners.nl

utopiatv.nl

veracamilla.nl

veronicamagazine.nl

veronicatv.nl



virtualtrader.nl

viva.nl

voedzaamensnel.nl

vorsten.nl

vtwonen.nl

wearetravellers.nl

weflycheap.nl

welingelichtekringen.nl

wetenschapsforum.nl

wielerrevue.nl

wineup.nl

woontrendz.nl

wtf.nl

yourlittleblackbook.me

zozitdat.nl

zwangerschapspagina.nl


