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Podcastmakers bieden exclusieve content aan
met betaald abonnement op Spotify
Lekker Lullen de Podcast, Maarten van Rossem - De Podcast en
Pa en de Politiek bieden eerste betaalde content aan

AMSTERDAM, 17 NOVEMBER 2021 -- Spotify maakt vandaag Podcast

Subscription beschikbaar voor alle podcasters in Nederland. De nieuwe feature

biedt makers de mogelijkheid betaalde content te bieden aan de abonnees. Lekker

Lullen de Podcast, Maarten van Rossem - De Podcast en Pa en de Politiek zijn de

eerste podcastmakers in Nederland die het podcastabonnement gaan aanbieden

op Spotify. 

In augustus is Spotify begonnen met het uitrollen van Anchor Podcast Subscriptions in de

Verenigde Staten. Hiermee kregen Amerikaanse podcasters de mogelijkheid om betaalde

content te bieden aan hun luisteraars op Spotify. De makers behouden de eerste twee jaar 100%

van hun inkomsten. Na deze twee jaar rekent Spotify een fee van 5% over de

abonnementskosten. De tool biedt makers en luisteraars ook meer manieren om met elkaar in

contact te komen. Podcasters krijgen namelijk toegang tot de contactgegevens van hun

betalende abonnees om hen nog meer extraatjes aan te bieden. Vandaag wordt de

abonnementsfunctie, naast Nederland, ook beschikbaar gemaakt in 32 andere landen.*   

Podcasts van eigen bodem

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/show/4xhLoIFQQ1jU5v3MgJyq7D
https://open.spotify.com/show/1RGUJ8uKoJTTMOJjIHoe8n?si=Iq3pu0GCThawGYcSs3f01Q
https://open.spotify.com/show/7zNia8n9REAtMvYEECfK0T?si=Zs3K5vMjRz-7qrz8qQQsLw


Lekker Lullen de Podcast, Maarten van Rossem - De Podcast en Pa en de Politiek zijn de eerste

podcasts die vanaf vandaag hun luisteraars de mogelijkheid bieden om naast de reguliere

podcasts extra content te beluisteren op hun kanaal. Lekker Lullen de Podcast biedt wekelijks

één bonusaflevering aan voor €3,99 per maand. Maarten van Rossem - De Podcast publiceert

extra afleveringen over specifieke gebeurtenissen in de wereldhistorie voor €0,99 per maand.

En Frits en Auke van Pa en de Politiek bieden hun luisteraars voor €0,99 per maand elke twee

weken additionele content aan uit interviews die in de originele aflevering niet hebben gehaald. 

‘We zijn erg enthousiast over deze nieuwe tool op Spotify, die ons nu de
mogelijkheid biedt om inkomsten te genereren door onze luisteraars een
abonnement aan te bieden. Sinds het moment dat onze podcast meer
luisteraars kreeg, hebben we nagedacht over manieren om er geld aan te
verdienen, maar de mogelijkheden voor abonnementen leken altijd een te
grote rompslomp. Nu is het zo makkelijk als het maar kan!’ 
— Lekker Lullen de Podcast

'Er wordt volop geëxperimenteerd met duurzame verdienmodellen voor
podcasts. Deze samenwerking met Spotify biedt interessante mogelijkheden
om dit verder te ontwikkelen.' 
— Tom Jessen, Maarten van Rossem - De Podcast

‘Het maken van de podcast kost veel tijd. Dat doen we graag. Om de
investeringen in tijd en apparatuur een beetje terug te verdienen, is het
interessant om te zien of deze samenwerking met Spotify ons daarbij kan
helpen.’ 
— Frits Wester en Auke Wester - Pa en de Politiek 

Voor alle details, bezoek Spotify's For The Record en Anchor's blogpost.

*Zwitserland, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije,

Slovenië, België, Luxemburg, Nederland, Cyprus, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Spanje,

Ierland, Verenigd Koninkrijk, Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland, Singapore, Finland,

Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Op 22 november zal de functie beschikbaar worden gesteld in Canada, Oostenrijk, Duitsland

en Frankrijk.

https://newsroom.spotify.com/
https://blog.anchor.fm/


OVER SPOTIFY-NL

Over Spotify 
In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek. Het is onze missie om het potentieel van
menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de kans te geven te leven van hun kunst. En
om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt
voort uit onze liefde voor muziek. Ontdek, beheer en deel meer dan 70 miljoen nummers gratis of upgrade naar
Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde
geluidskwaliteit, Spotify Connect en luisteren zonder reclame. Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste
abonnementenservice voor muziekstreaming met een community van meer dan 345 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 155 miljoen Spotify Premium-abonnees in 178 landen.

Spotify-nl
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