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 Gevonden voor de zoekvraag : CENTRUM 14 (CENTRUM WISKUNDE & 
INFORMATICA - CWI - ONDERZOEKSINSTITUUT)  

  
Na dertig jaar is .nl volwassen Na dertig jaar is .nl volwassen  
www.leidschdagblad.nl 24 apr 2016, mediawaarde : €3220, Reach : 10864 

 

ARNHEM - De tijd van groei is voorbij. Ongeveer 5,6 miljoen adressen (domeinnamen) op internet eindigen op 
.nl. Dat is een heel klein beetje meer dan in 2015 en 2014. De markt zit vol, zo ongeveer iedereen die een website 
met .nl zou willen, heeft er al een. ,,De groei vlakt af, dat is normaal, niet... 

Lees meer  
  
Na dertig jaar is .nl volwassen  
www.noordhollandsdagblad.nl 24 apr 2016, mediawaarde : €9273, Reach : 19600 

 

ARNHEM - De tijd van groei is voorbij. Ongeveer 5,6 miljoen adressen (domeinnamen) op internet eindigen op 
.nl. Dat is een heel klein beetje meer dan in 2015 en 2014. De markt zit vol, zo ongeveer iedereen die een website 
met .nl zou willen, heeft er al een. ,,De groei vlakt af, dat is normaal, niet... 

Lees meer  
  
Na dertig jaar is .nl volwassen  
www.ijmuidercourant.nl 24 apr 2016, mediawaarde : €530 

 

ANP Na dertig jaar is .nl volwassen ARNHEM - De tijd van groei is voorbij. Ongeveer 5,6 miljoen adressen 
(domeinnamen) op internet eindigen op .nl. Dat is een heel klein beetje meer dan in 2015 en 2014. De markt zit 
vol, zo ongeveer iedereen die een website met .nl zou willen, heeft er al een. ,,De ... 

Lees meer  
  
Na dertig jaar is .nl volwassen  
www.haarlemsdagblad.nl 24 apr 2016, mediawaarde : €1799, Reach : 8680 

 

ARNHEM - De tijd van groei is voorbij. Ongeveer 5,6 miljoen adressen (domeinnamen) op internet eindigen op 
.nl. Dat is een heel klein beetje meer dan in 2015 en 2014. De markt zit vol, zo ongeveer iedereen die een website 
met .nl zou willen, heeft er al een. ,,De groei vlakt af, dat is normaal, niet... 

Lees meer  
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