
Taal Nederlands/Frans

Verschijningsdag Donderdag

Frequentie 10x/jaar

Oprichtingsjaar 1972

Hoofdredacteur Eric Cloes

Totaal verspreide oplage 37 119 exemplaren 
 (21 398 IGB + 15 721 JVC)

Bereik België* 184 000

Digitaal bereik Facebook ca. 57 000 fans

Nieuwsbrief opt-ins ca. 56 233 adressen 
 (42 011 IGB - 14 222 JVC)

Ik ga Bouwen & Renoveren is het enige Belgische maandblad dat al meer 
dan 45 jaar een bron van informatie en inspiratie is voor kandidaat-ko-
pers en mensen die gaan bouwen of renoveren. Het richt zich vooral tot 
een publiek dat oog heeft voor kwaliteit en detail, en dat er niet voor 
terugdeinst het advies in te winnen van vakmensen om een meerwaarde 
te verlenen aan zijn woonst. Ik ga Bouwen & Renoveren behandelt alle 
bouwthema’s in de ruimste zin. Het tijdschrift verschijnt tien keer per 
jaar en wordt aangevuld met een website – www.ikgabouwen.be – die 
toegang biedt tot duizenden teksten en foto’s rond het thema wonen.

Key insights
Waarom Ik ga Bouwen & Renoveren een uitstekende partner is:

1. Ik ga Bouwen & Renoveren richt zich tot consumenten die plannen 
maken of projecten hebben voor hun woning. Elke maand zijn er 
speciale rubrieken rond ruwbouw, energie, binnenhuisinrichting 
en buitenwerken, benaderd vanuit verschillende invalshoeken om 
aan de uiteenlopende verwachtingen van de lezers te voldoen. Ook 
de juridische en financiële aspecten rond (ver)bouwen en wonen 
komen uitvoerig aan bod. En elke twee maand worden bijzondere 
residentiële vastgoedprojecten in de schijnwerpers geplaatst, per 
provincie.

2. Met elke editie bereikt het tijdschrift ongeveer 184 000 lezers, 
die dus ook potentiële kopers zijn. Ons lezerspubliek is voor 55% 
Nederlandstalig en 45% Franstalig, waarvan 57% mannen en 
43% vrouwen. Meer dan 62% van de lezers behoort tot de sociale 
groepen 1 tot 4; 70% heeft een baan en bijna de helft beschikt over 
een diploma hoger onderwijs (bron: CIM 2017-2018).

3. Zo’n 1 500 architectenbureaus hebben een abonnement op Ik ga 
Bouwen & Renoveren. Het tijdschrift wordt verder elke maand 
naar zo’n 8 000 à 10 000 ondernemers uit de woningbouwsector 
gestuurd, afhankelijk van het onderwerp dat in dat nummer aan 
bod komt.

4. Ik ga Bouwen & Renoveren hecht belang aan objectieve en 
neutrale informatie. Het informeert en inspireert de lezers met 
diepgaande artikels en reportages over bezielende nieuwbouw-
projecten, renovaties en uitbreidingen. De vele artikels geven 
de lezer de nodige achtergrondinformatie om contact te leggen 
met vakmensen uit de bouw en met hen te overleggen alvorens 
weldoordachte en beslissende keuzes te maken.

5. Dankzij de duidelijke, vaste structuur van het tijdschrift vindt elke 
lezer snel de informatie die hij zoekt, afhankelijk van zijn project.

6. De website www.ikgabouwen.be biedt de lezer aanvullende 
informatie en inspiratie in de vorm van extra artikels en reportages. 
De reportages die in het tijdschrift verschijnen worden online 
aangevuld met extra foto’s, zodat de lezer een uitgebreide virtuele 
rondleiding krijgt in de voorgestelde woningen.

Voor al uw grote en kleine woonprojecten

Het merk

Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover

* Bron: CIM  2017-2018/1 papier+digitaal, 12+  



De prijslijst

Formaat BxH in mm Tarief

2/1

Nagesneden formaat: B 404 x H 267 mm 
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 414 x H 277 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 424 x H 287 mm

9 600,00 €

1/1

Nagesneden formaat: B 202 x H 267 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 212 x H 277 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 222 x H 287 mm

4 800,00 € *

1/2 verticaal
AFLOPEND
Nagesneden formaat: B 99 x H 267 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 109 x H 277 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 119 x H 287 mm

NIET-AFLOPEND
H 240 mm x B 84 mm

3 120,00 €

1/2 horizontaal
AFLOPEND
Nagesneden formaat : B 202 x H 132 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 212 x H 142 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 222 x H 152 mm

NIET-AFLOPEND
H 118 mm x B 171 mm

3 120,00 €

1/3 verticaal
AFLOPEND
Nagesneden formaat: B 70 x H 267 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 80 x H 277 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 90 x H 287 mm

NIET-AFLOPEND (links/rechts/centraal)
B 54 x H 240 mm

2 400,00 €

1/3 horizontaal

AFLOPEND
Nagesneden formaat: B 202 x H 92 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 212 x H 102 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 222 x H 112 mm

2 400,00 €

1/4 horizontaal
AFLOPEND
Nagesneden formaat: B 202 x H 71 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop: B 212 x H 81 mm
Nagesneden formaat + 5 mm afloop + 5 mm snijtekens: B 222 x H 91 mm

NIET-AFLOPEND
B 171 x H 57 mm

1 920,00 €

1/4 vierkant

NIET-AFLOPEND
B 84 x H 118 mm 1 920,00 €
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Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover

* Uitgezonderd editie 418 - Batibouw editie met verhoogde oplage, tarief: 5 180,00 €



Digital
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te vinden op
http://advertising.sanoma.be/nl/digital-ratecard

De belangrijkste doelgroepen

% Profiel

Mannen 57%

Taal 45% FR / 55% NL

25-44 jaar 35%

45-64 jaar 42%

Sociale groepen 1-4 62%

Main shopper 69%

Actief 70%

Bron: CIM 2017-2018, papier + digitaal

Contact
Meer info en/of reservaties 
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Technische informatie 
publi.be@sanoma.com  
Meer info op http://advertising.sanoma.be

De prijslijst

Formaat BxH in mm Tarief

2e cover

6 000,00 €

3e cover

6 000,00 €

4e cover

7 200,00 €

Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover

De technische info
Aanlevering materiaal via Ad4All door middel van automatische 
uploadmails. Gelieve 1 PDF file/pag aan te maken volgens de Medibel + 
v7 standaard (GWG_MagazineAds_1v4). Steeds voorzien van snijlijnen. 
Bij aflopende advertenties ook 5 mm afloop aan elke zijde voorzien. 
Niet aflopend tekst- en/of beeldmateriaal moet min. 5 mm van de rand 
verwijderd zijn. Voor 2/1 advertenties, levert u 2 x 1/1 pagina.
Meer info op http://advertising.sanoma.be/nl/technical-info

SANOMA MARKTLEIDER IN HOME  
& DECO  IN BELGIE EN NEDERLAND 
VERGROOT UW BEREIK EN GENIET EXTRA KORTING!

Combineer meerdere titels en ontvang extra korting

2 combi extra 20%
3 combi extra 25%
4 combi extra 30%
5 combi extra 40%



De kalender

Editie Thema Verschijnings-
datum

Deadline 
Reservatie

Deadline 
Materiaal

417

• RUWBOUW  
Bouwtips voor een lage S-peil 
Voordeur, garagepoorten en tuinpoorten: toegangscontrole, beveiliging, automatisering

• ENERGIE  
Trends in radiatoren en convectoren + koopgids 
Ventileren in de winter: gezondheid versus besparing

• INTERIEUR  
Trends in beslag en accessoires voor binnendeuren 
 Home-cinema en centrale audio installaties

• OUTDOOR  
Welke materialen voor een dakterras (+ plaatsing)

• IMMO  
Prijzen provincie Oost Vlaanderen 

17/01/19 19/12/18 19/12/18

418

• RUWBOUW  
Traditionele ruwbouw + aandacht voor akoestiek 
Tips voor een budgetvriendelijke gesloten ruwbouw 

• ENERGIE 
Verwarming: waarom en hoe de energiebronnen diversifieren? 
Verwarming van een BEN-woning

• INTERIEUR  
Het woordenboek en de berekening van een trap 
Technieken voor een inloopdouche

• OUTDOOR  
Een tuin met verschillende niveaus 

• IMMO  
Projecten provincie Oost Vlaanderen 

• EXTRA  
Batibouw catalogus

14/02/19 21/01/19 21/01/19

419

• RUWBOUW  
Houtskelet ruwbouw + aandacht voor akoestiek 
Veranda’s en uitbreidingen van de woningen

• ENERGIE  
Waarom mechanisch ventileren? 
Evolutie van EPB-regelgevingen in renovatie

• INTERIEUR  
Alle bekledingen voor badkamer en natte ruimtes 
De verlichtingen die de kleuren best respecteren

• OUTDOOR  
Materialen voor zwembaden + types dekking

• IMMO  
Prijzen provincie West Vlaanderen 

21/03/19 25/02/19 25/02/19

Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover



De kalender

Editie Thema Verschijnings-
datum

Deadline 
Reservatie

Deadline 
Materiaal

420

• RUWBOUW  
Structuren voor en plat dak  
Vervangen van ramen en deuren: aandachtspunten

• ENERGIE  
Een energie-audit onder de loep 
 Lucht- versus geothermische warmtepomp

• INTERIEUR  
Ruimte verdelen door vloerbekledingen te combineren 
 Optimalisatie ergonomie bij kleine en gangkeukens

• OUTDOOR  
Concept, uitvoering en onderhoud van een zwemvijver

• IMMO  
Projecten provincie West Vlaanderen 

25/04/19 29/03/19 29/03/19

421

• RUWBOUW  
Terras en tuin op dak: technische implicaties 
 Herbestemming van een niet residentieel gebouw: wat moet je weten?

• ENERGIE  
Koeling van de woning met de verwarming 
Bediening van verlichtingsinstallatie: 230 of 12 volts?

• INTERIEUR  
Akoestische muurbekledingen 
Kleine badkamer: tips om ruimte te sparen

• OUTDOOR  
Waterdoorlatende materialen voor inrit en parking

• IMMO  
Prijzen provincie Vlaams Brabant + Brussel 

30/05/19 06/05/19 06/05/19

422

• RUWBOUW  
Oude muren (buiten en binnen): renovatie en bescherming 
 Horizontale zonwering: berekening en toepassingen

• ENERGIE  
Airco: wanneer wel of niet? 
Energetische impact van een sauna of een spa thuis

• INTERIEUR  
Verbetering en verlenging van een oude trap 
Ingebouwde kasten in plaatst van muren

• OUTDOOR  
Carports en dekkingen voor terrassen

• IMMO  
Projecten provincie Vlaams Brabant + Brussel 

27/06/19 31/05/19 31/05/19

Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover



Editie Thema Verschijnings-
datum

Deadline 
Reservatie

Deadline 
Materiaal

423

• RUWBOUW  
Muurisolatie: de details bepalen de waarde 
Ramen: optimale combinaties van glas en profielen

• ENERGIE  
Waarom en wanneer een condenserende ketel?  
 Tot hoe ver is een passief huis zonder verwarming leefbaar?

• INTERIEUR  
Verlaagde plafonds: technieken en afwerkingen 
Verlichting van de keuken en de badkamer

• OUTDOOR  
Tuinsalons en poolhouses

• IMMO  
Prijzen provincie Antwerpen

29/08/19 02/08/19 02/08/19

424

• RUWBOUW  
Dakisolatie: de details bepalen de waarde  
Prefab vloeren: toepassingen bij nieuwbouw en renovatie

• ENERGIE  
Inserts en sierschouwen: de discrete verwarming 
Moet je nof investeren in een gas- of stookolieverwarming?

• INTERIEUR  
Een akoestische vloer in renovatie + bedekking 
Badkuip versus douche: alle aspecten

• OUTDOOR  
Perspectieven creëren in kleine stadtuinen

• IMMO  
Projecten provincie Antwerpen

• EXTRA  
Bijlage Inspiration by IGB

26/09/19 02/09/19 02/09/19

425

• RUWBOUW  
Slopen en heropbouwen: niet zo maar… 
Isolatie en waterdichtheid van de kelders

• ENERGIE  
Vloerverwarming: met of zonder dekvloer? 
Alle losstaande kachels op een rij + koopgids

• INTERIEUR  
Geïntegreerde binnendeuren in wanden en kasten 
 Kookplaten en dampkampen: op elkaar afgestemd

• OUTDOOR  
Beschermingen tegen wateroverstromingen

• IMMO  
Prijzen provincie Limburg

31/10/19 07/10/19 07/10/19

426

• RUWBOUW  
Energetische renovatie: de meest en minst rendabele investeringen 
Crepi op isolatie: aanpak en onderhoud

• ENERGIE  
De woning verwarmen met hout en pellets 
Warmtenet: wanneer collectief verwarmen is beter dan individueel

• INTERIEUR  
Alle houtvloerbekledingen 
 Zijn LED en sfeerverlichting compatibel?

• OUTDOOR  
Een terras met geïntegreerde waterpartij

• IMMO  
Projecten provincie Limburg

28/11/19 31/10/19 31/10/19

Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover

De kalender


