
Stijlvol Wonen / Pure Maison

Het sterkst groeiende woonblad
van Nederland & België



Taal  Nederlands/Frans
Periodiciteit  8x/jaar
Oprichtingsjaar  2006 (Vlaanderen & Nederland), 2014 (Wallonië)
Hoofdredacteur  Leen Verstraelen
Gemiddelde oplage  Vlaanderen (Stijlvol Wonen): 26.266 exemplaren*
 Wallonië (Pure Maison): 12.808 exemplaren*
 Nederland (Stijlvol Wonen): 100.000 exemplaren
Bereik Nederland 163.100

Het merk
Stijlvol Wonen/Pure Maison is hét woonblad van België en Nederland dat vol-
ledig inspeelt op de groeiende vraag naar interieurs met warme materialen in 
een hedendaagse sfeer. Op enkele jaren tijd is Stijlvol Wonen/Pure Maison uit-
gegroeid van een spin-off van de gelijknamige boekenreeks tot een volwaardig, 
luxueus woonblad met acht edities en een trouw lezerspubliek. 

Het redactieteam van Stijlvol Wonen/Pure Maison brengt elke editie een selec-
tie van interieurreportages uitgebreid in beeld. Daarnaast houdt Stijlvol Wonen/
Pure Maison haar lezers op de hoogte van alle nieuwigheden op interieurgebied. 
De redactie verzorgt tevens elke editie een inspirerend dossier rond een specifie-
ke ruimte of thema en een stadsreportage met focus op interieur.

*Bron: woonstijlen onderzoek eind 2016 verricht door de dienst strategie van Sanoma Media 

bij 2.000 vrouwen in de leeftijdscategorie van 25-54 jaar. Representatief voor de bevolking 

van België en Nederland qua geslacht, leeftijd en sociale klasse, regio en verstedelijking. 

Afgenomen bij mensen die houden van een mix van verschillende woonstijlen en interesse 

tonen in decoratie en interieur.

Key insights
Redenen om voor Stijlvol Wonen/ Pure Maison te kiezen
1. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de bevolking deze stijl 

aantrekkelijk vindt.*
2. 33% van de bevolking verkiest nog steeds gespeciali-

seerde woontijdschriften voor het inwinnen van inspi-
ratie en informatie (zie grafiek)*.

3. Stijlvol Wonen/Pure Maison heeft een rijp, kwalitatief 
en gegoed lezerspubliek.

4. Met een gemiddelde oplage van 107.000 exemplaren in 
België en Nederland en een frequentie van acht edities 
per jaar ontvangt u als adverteerder de visibiliteit die u 
verdient. 

5. Stijlvol Wonen wordt ook in Wallonië uitgegeven waar-
door u dus (inter)nationaal kunt adverteren: in Neder-
land, Vlaanderen en Wallonië.

6. Stijlvol Wonen/Pure Maison heeft meer dan 80% tevre-
den terugkerende klanten: adverteren werkt!

7. U als adverteerder kunt nauw samenwerken met 
Stijlvol Wonen/Pure Maison: dit kan door een le-
zerswedstrijd te organiseren of door te participe-
ren op de verschillende beuren van deze merken.  U 
kunt zelfs ondersteuning vragen bij uw eigen open-
deurdagen of er kan een reportage gemaakt wor-
den van een totaalwoning  bij één van uw klanten.

8. Stijlvol Wonen/Pure Maison kan rekenen op een trouwe 
en steeds groeiende fanbasis op sociale media: mo-
menteel telt dit merk meer dan 22.000 fans op Facebook, 
7.446 volgers op instagram en 5.631 volgers op Pinterest. 
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Highly qualified as source of inspiration
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Articles in newspapers

Articles in general interest magazines

Conversations with friends & family

Internet

TV-programs

Articles in specialized 
home & deco magazines

Specialized decoration shops

Big furniture stores (type IKEA)

* CIM 2016-2017/1 papier+digitaal, 12+, Noord/Zuid



De kerndoelgroep
Vrouwen van 35 tot 54 jaar. Zij komen uit de sociale groepen 1-2, zijn hoger
opgeleid, professioneel actief en hebben kinderen.

De submerken
Boeken

 � Stijlvol Wonen Exclusief (najaar 2012)
 � Stijlvol Wonen Exclusief 2 (najaar 2014)
 � Stijlvol Wonen Exclusief 3 (najaar 2016)
 � Stijlvol Wonen Magnum (najaar 2018)

Website: vtwonen.be/stijlvolwonen/ en  vtdeco.be/puremaison/
Facebook: facebook.com/StijlvolWonen en facebook.com/PureMaison
Instagram: instagram.com/stijlvol_wonen/
Pinterest: www.pinterest.com/Stijlvol_Wonen/

Warm  Hedendaags   Puur

Sober  authentiek   Gezellig 

Duurzaam en kwalitatief

Eigentijds Tijdloos 

Alles over cocoonen in de 
meest populaire woonstijl 
van België en Nederland

Regionaal Digitaal pakket

- 25 %: € 499,01
• 1 x artikel op de website van  

Stijlvol Wonen/Pure maison 
• 1 x integratie in de newsletter van 

Stijlvol Wonen/Pure maison 
• 1 x Facebookpost
• Gael: 2 weken display met billboard  

(+/- 20% SOV)
• Femmes d’Aujourd’hui: 2 weken 

display met billboard  
(+/- 20% SOV)



Indien gewenst kan Sanoma ook de lay-out 
verzorgen van uw advertenties. Hiervoor geldt 
volgend tarief: 300 euro voor 1 ontwerp met 
tekstcorrecties (max. 2/1 pagina)*.

*Sanoma behoudt te allen tijde het intellectuele eigendomsrecht op 
de advertenties en andere werken die door haar werden gemaakt in 
opdracht van de klant. Al deze stukken mogen uitsluitend gepubliceerd 
worden in het magazine, het boek of een andere drager zoals vermeld in 
de overeenkomst in hoofde waarvan het stuk werd geproduceerd. Deze 
stukken mogen dus niet door de opdrachtgever of door derden worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of in een ander medium worden 
afgedrukt of gepubliceerd.

De prijslijst

Formaat B x H in mm
Tarief 
Vlaanderen

Tarief 
Wallonië

Tarief 
Nederland

2/1
460 x 297
aflopend 466 x 303

€ 6 050,00 € 4 650,00 € 14 800,00

1/1
230 x 297
aflopend 236 x 303

€ 3 025,00 € 2 325,00 €    7 400,00

cover 2
230 x 297
aflopend 236 x 303

€ 4 688,75 € 3 603,75 € 11 470,00

cover 3
230 x 297
aflopend 236 x 303

€ 4 537,50 € 3 487,50 € 11 100,00

cover 4
230 x 297
aflopend 236 x 303

€ 4 991,25 € 3 836,25 € 12 210,00

  

Stijlvol Wonen / Pure Maison

De technische info

Aanlevering materiaal via Ad4All door middel van automatische 
uploadmails. Gelieve 1 PDF file/pag aan te maken volgens de Me-
dibel + 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

Contact
Meer info en/of reservaties
Contacteer uw sales verantwoordelijke voor meer info
België
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Nederland
+31 24 35 61 894

Technische informatie Ad4All
+32 15 67 80 23 | be.ads@sanoma.com

De kalender

Thema* Verschijningsdatum Deadline Reservatie Deadline Materiaal

Editie 1: Warm-minimalisme
 - Dossier zitmeubels
 - Extra: citytrip Leeuwarden

04/01/2018 21/11/2017 28/11/2017

Editie 2: Architectuurspecial
 - Architectuur huis, tuin, interieur
 - Dossier: slaapkamers
 - Extra: citytrip Brussel

22/02/2018 09/01/2018 16/01/2018

Editie 3: Outdoor 
 - Tuinen kijken 
 - Dossier: tuinmeubels
 - Extra: citytrip Amsterdam

05/04/2018 20/02/2018 27/02/2018

Editie 4: XXL huizen kijken
 - Dossier: verf, stof, behang + raamdecoratie
 - Extra: verslag Milaan

17/05/2018 03/04/2018 10/04/2018

Editie 5: Vakantie zoals de jetset
 - Hotspots & binnenkijken op topbestemmingen
 - Dossier: vloeren
 - Extra: citytrip Mallorca

28/06/2018 15/05/2018 22/05/2018

Editie 6: Luxe Special Glam Style
 - Dossier: badkamer
 - Dossier: domotica
 - Extra: aanloop vt wonen&design beurs 
 - Extra: citytrip Bergen

30/08/2018 17/07/2018 24/07/2018

Editie 7: Binnenkijkspecial
 - Katern: keukens
 - Extra: citytrip Hamburg

11/10/2018 28/08/2018 04/09/2018

Editie 8: Chique feesten
 - Bijlage: feesten als een pro
 - Dossier: haarden
 - Dossier: verlichting
 - Extra: terugblik op vt wonen&design beurs
 - Extra: citytrip Antwerpen

22/11/2018 09/10/2018 16/10/2018

Editie 01-2019 3/01/19 20/11/18 27/11/18

Tarieven in euro, exclusief BTW. De algemene 
en bijzondere voorwaarden vindt u op 
http://advertising.sanoma.be  


