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HET MERK

vtwonen is meer dan een tijdschrift, het is een woonmerk. 

Alles wat wonen te maken heeft hoort daarbij. Het is 

hét merk voor de verhuizende, verbouwende en woon-

geïnteresseerde vrouw. vtwonen maakt een voorselectie uit 

het enorme interieur aanbod en laat, op een inspirerende 

manier, de mogelijkheden zien. Zo kan de lezeres 

zelf ontdekken wat hun persoonlijke stijl is en welke 

woonomgeving past bij hun manier van leven. Dankzij de 

ijzersterke crossmediale content is vtwonen het woonmerk 

van Nederland.

VTWONEN IS:

• de autoriteit op woongebied

• altijd one step ahead

• de smaakmaker en stijlmeester

• de gids die de helpende hand en volop inspiratie biedt

• mix en match

•  de ultieme shoppable experience, van inspiratie naar 

realisatie

KEY INSIGHTS 2019*

• 73,5 % van de vtwonen lezer behoort tot de sociale  

A en B klasse*

• 56,5% van de Nederlandse populatie is geïnteresseerd  

in woonideeën en interieuradviezen*

• 84,2% van de vtwonen lezers is geïnteresseerd in 

woonideeën en interieuradviezen*

• 75% van de vtwonen lezers heeft een koopwoning*

• 75% van de vtwonen lezers staat open voor nieuwe 

woonmerken**

• 43% van de vtwonen lezers koopt (regelmatig) een 

woonitem n.a.v. een commercieel artikel in een magazine**

• 29% van de vtwonen lezers koopt (regelmatig) een 

woonitem n.a.v. een redactioneel artikel in een magazine**

* Bron: NPDM 2019 III  **Bron: No Ties dec 2018

LEZERSPROFIEL*

vtwonen  Profiel %

Geslacht Vrouw 62,1%

Leeftijd 25-44 jaar 27,5%

Leeftijd 45-69 jaar 42,8%

Diploma Hoger opgeleid 40,7%

Sociale klasse A, B1, B2 72,8%

Actief/beroep  57,8%

*Bron: NPDM 2019-III

DE KERNDOELGROEP

Is tussen 
de 25-55 
jaar

V

Heeft interesse 
in kunst,  
cultuur, antiek 
en vormgeving

V

Heeft een 
fijn inkomen 
en besteedt 
dit graag aan 
haar interieur

V

Nodigt  
vrienden  
uit om lekker 
te eten

V

Hét woonblad dat verschillende woonstijlen combineert



Hét woonblad dat verschillende woonstijlen combineert

In elke editie van vtwonen 
  VOOR IEDER SEIZOEN styling-, woon- 

en shoppingideeën voor binnen én 

buiten

  MINIMAAL 3 BINNENKIJKERS inspire-

rende huizen waar je zó wilt wonen: in 

een mix & match van de 7 woonstijlen 

basic, landelijk, romantisch, industrieel, 

vintage, design en klassiek

  DIY zelfmaakideeën ( ja, ook voor begin-

ners!) voor je eigen interieur.

  STYLING producties die je inspireren om 

aan de slag te gaan in je huis.

  DOSSIER ona�ankelijke, praktische infor-

matie over uiteenlopende onderwerpen 

EDITIE 1 (10 januari bij abonnees)

HALLO NIEUWJAAR
+  BIJLAGE WEER VERLIEFD OP JE HUIS 

> styling beton

> styling zithoeken binnen

> shopping glas

>  dossier verwarming - over haarden, 

houtkachels, goed stoken, vloer-

verwarming, warmtepomp, etc.. Hoe 

verwarmen we nu en straks ons huis? 

EDITIE 2 (7 februari bij abonnees)

KNISPEREND FRIS
> styling slaapkamer

>  styling Scandinavisch winterwit en 

ijsblauw

> shopping badkamer

>  dossier zo creëer je extra m2 in en  

aan je huis

EDITIE 3 (6 maart bij abonnees)

BUDGET
+  BIJLAGE TRENDS STOF,  

VERF EN BEHANG

>  styling budget stylingtips voor de muur 

in woonstijl klassiek, zoals sierlijsten, 

muurschilderingen, lambrisering

>  styling bohemian chic woonitems, voor 

een betaalbaar wow-e�ect 

>  shopping budgetspullen voor alle ruimtes 

in huis

>  dossier duurzaam wonen

EDITIE 04 (3 april bij abonnees)

NATUUR
>  styling bloemdessins - stoer én romantisch

>  styling 100% groen, geen planten, maar 

50 tinten groen

> shoppen buitenmeubels

>  dossier hout (soorten hout, kleur, 

eigenschappen, toepassingen, goed 

en fout hout, vloerverwarming, fineer, 

verkleuren, afwerken, houtworm...) 

EDITIE 05 (1 mei bij abonnees)

RELAX WELLNESS
> styling badkamer wordt thuis-spa

> styling Japans zen

> shoppen slapen

> dossier opbergen

EDITIE 06 (29 mei bij abonnees)

BUITENZIN
+  BIJLAGE WEER VERLIEFD OP JE HUIS 

>  styling buiten zitten, hangen en loungen 

>  styling miami vibes met zomerfrisse 

pastellen met lila 

> shopping buiten eten, tafeldekken

>  dossier zonlicht versus zonwering

EDITIE 07 (26 juni bij abonnees)

HOOGZOMER
>  styling islands in the stream, kookeiland, 

bed-eiland, ziteiland, bijzettafel-eiland

> styling tuinfeest

> shopping alles voor de kinderkamer

>  dossier zolder

EDITIE 08 (24 juli bij abonnees)

HOLIDAY VIBES
>  styling blond hout, Scandinavisch,  

nude leer

>  styling print/dessin, Hermès streep/ruit, 

warm rood/oker

> shopping 4 landen

>  dossier indelen

EDITIE 09 (21 augustus bij abonnees)

ETNISCH
>  styling Afrikaans, maskers, zwart-wit, bruin

> styling Marokko roze, oranje, oker

> shopping alles voor de (thuis)werkplek

>  dossier muren (schilderen, behangen, 

stuken, betimmeren...) 

EDITIE 10 (18 september bij abonnees)

TREND
> styling wandkasten

> styling colour boost, colour blocking

> styling vakmanschap

> shopping vloeren

>  dossier vloeren

EDITIE 11 (16 oktober bij abonnees)

HERFST
> styling denim en jeans, blauwe bes

> styling ko�e en kersen, caramel, choco

> shopping alles voor de keuken

>  dossier trap

EDITIE 12 (13 november bij abonnees)

FEEST
> styling mosterdgeel en olijfgroen

> styling glans, glitter, spiegels

> shopping cadeaus

>  dossier kerstbomen en kerstverlichting

+ BIJLAGE KERST DECOREREN 

>  shopping sfeer: licht met kandelaars en 

kaarsen

> styling decoreren, boom versieren

EDITIE 13 (11 december bij abonnees)

WARME GLOED
> styling tafeldekken in 5 stijlen

>  styling lampenshopping + sfeer 

woonkamer-sfeer met ernaast een pagina 

staande lampen, eetkamer-sfeer met 

ernaast pagina hanglampen

>  shopping kussens, kleden en plaids op 

kleur

>  dossier lichtplan

Planning onder voorbehoud van wijzigingen

TECHNISCHE INFORMATIE:

Aanlevering materiaal via Ad4All  

door middel van automatische  

uploadmails. Voor meer info:  

www.sanoma.nl/advertisement_specs/

TARIEVEN EN FORMATEN:

Al onze tarieven zijn terug te vinden  

op www.sanoma/bereik-formaten-en- 

tarieven

CONTACT

Voor meer informatie en/of  

reserveringen

Sales algemeen: Nadia Onken 

T 088 – 556 4649 

Sales.nl@sanoma.com

www.sanoma.nl/brand/vtwonen

nadia.onken@sanoma.com


