
Over Infobel  :  Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, wereldwijd digitaal platform, 
publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in de hele wereld die voortdurend aangepast wordt. 
Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de 
verwerving of het gebruik van gegevens met het oog op de publicatie, marketing, webvertising, enz.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

 Acquérir des adresses de particuliers

Verhuur en verkoop van

 Adressen van Particulieren

De ideale oplossing om databases voor uw klantenwerving B2C te huren of te kopen. Dankzij een gedetailleerd panel 

acties in segmenten onder te brengen en beter te richten.

Bestanestanden met particuliere contacten (B2C)

Deze database omvat bijna 3.200.000 gezinnen in België. (De bestanden voldoen aan de wet inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer; personen die niet wensen te worden benaderd met commerciële boodschappen zijn er dus niet in 
opgenomen.)
Selectie van de doelgroep volgens diverse selectiecriteria zoals :

Voorbeelden
van criteria Algemeen Uitrusting* Omgeving Levensstandaard*

Eigenaar van voertuig Verplaatsingen en Inkomsten 
verhuizingen Inkomen

Gezinssamenstelling* Type voertuig Geogra�sche zone

Geslacht Abonnement vaste telefoonlijn Gemeente

Taal Gsm-abonnement Provincie Type woning

enz. Internetabonnement Bevolkingsdichtheid Tuin

Gebruikte brandstof voor verwarming etc. Eigenaar

Abonnement kabeltelevisie Huurder

enz. enz.

*2014 op basis van de gemiddelde statistieken van de samenstelling der gezinnen : nationaal register van 1/10/2014

Onze toegevoegde waarde

Infobel garandeert de levering van bestanden gekwali�ceerd 
in functie van meer dan 500 sociaal demogra�sche criteria die 
blijvend bijgehouden worden.

DE BESTE PARTICULIEREN GEGEVENS VOOR MIJN 
KLANTENWERVING EN MARKETING

Adressen van particulieren verkrijgenONZE OPLOSSING

PARTICULIEREN

Kenmerken

•  Bestanden van consumenten geselecteerd op basis 
van verschillende sociaal-demogra�sche criteria :

•  
op de mobiele telefonie, middel gebruikt om zich te 
verwarmen, taalgebruik, vastgoedpatrimonium, enz.

VERKRIJG GEGEVENS


