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Het merk
Ik ga Bouwen & Renoveren is het enige Belgische maandblad dat
al meer dan 45 jaar een bron van informatie en inspiratie is voor
kandidaat-kopers 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

52% Nederlandstalig en 48% Franstalig, waarvan 56% mannen
en 44% vrouwen. Meer dan 70% van de lezers behoort tot
de sociale groepen 1 tot 4; 72% heeft een baan en bijna de
helft beschikt over een diploma hoger onderwijs (bron: CIM
2016-2017).
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 nieuwbouwprojecten, 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.

Waarom Ik ga Bouwen & Renoveren een uitstekende partner is:
1.

2.

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.
Met elke editie bereikt het tijdschrift ongeveer 190.200 lezers,
die dus ook potentiële kopers zijn. Ons lezerspubliek is voor
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Formaat

BxH in mm

Tarief

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 €

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 €

2/1

1/1

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

3 120,00 €

NIET-AFLOPEND
H 240 mm x B 84 mm
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

3 120,00 €
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2/3 verticaal
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3 600,00 €

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

2 400,00 €

NIET-AFLOPEND (links/rechts/centraal)
B 54 x H 240 mm
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
1/4 horizontaal

BAFLOPEND
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

2 400,00 €

1 920,00 €

NIET-AFLOPEND
B 171 x H 57 mm
1/4 vierkant
NIET-AFLOPEND
B 84 x H 118 mm

1 920,00 €

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

NIET-AFLOPEND
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De prijslijst
Formaat

BxH in mm

Tarief

2e cover
6 000,00 €

3e cover
6 000,00 €

4e cover
7 200,00 €

De belangrijkste doelgroepen

MARKTLEIDER IN HOME & DECO

% Profiel

56.6%

HOME & DECO PAKKETTEN

1/1p.

Taal

48,1% FR / 51,9 NL

Feeling Wonen + Gael Maison

€ 5 100

25-44 jaar

36,2%

Stijlvol Wonen + Pure Maison

€ 4 869

45-64 jaar

43, 9%

Wonen Landelijke Stijl + Maisons de Charme

€ 5 570

Sociale groepen 1-4

70.4%

vtwonen

€ 2 500

Main shopper

67,3%

Ik ga Bouwen & Renoveren + Je vais Construire &
Rénover

€ 4 800

Actief

70.1%

Mannen

Bron: CIM 2016-2017, papier + digitaal

PROMOTIES - VERGROOT UW BEREIK
Combineer meerdere pakketten en ontvang hier extra kortingen op*

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

2 combi

extra 20%

3 combi

extra 25%

4 combi

extra 30%

5 combi

extra 40%

Contact

Meer info en/of reservaties

+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

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

Technische informatie

publi.be@sanoma.com | Meer info op http://advertising.sanoma.be
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De kalender
Editie

Thema

Verschijningsdatum

Deadline
Reservatie

Deadline
Materiaal

28/06/18

06/06/18

07/06/18

30/08/18

07/08/18

08/08/18

27/09/18

05/09/18

06/09/18

• Aandachtspunten bij uitbreidingenen: funderingen, gemene muren, openingen,
beweging, ...
Alternatieve bouwmethodes voor uitbreiding en optoping
PV-panelen, smartgrid en batterijen: hoe ver staan we?
Oververhittingsrisico verlagen via het ventilatiesysteem
412

• Dossier Kopen / Verkopen
Huizenruil als vakantieformule: een goed idee?
Een tweede verblijf in Frankrijk of in Spanje: op welke kosten moet je rekenen?
Projectenoverzicht + 1 project in de kijker Brussel en Vlaams-Brabant
• Dossier Afwerken/Inrichten
Inrichting van een woonzolder
Domotica: een hulp voor mindervaliden en oudere mensen?
Buitenzonweringen voor ramen ifv oriëntatie

• Dossier Bouwen/Renoveren
Alle stijve isolatiematerialen
Openingen in het dak
Buffertank: wanneer en waarom warm water stockeren?
Passiefhuis versus BEN-woning

413

• Dossier Kopen / Verkopen
Lenen bij een ethische bank: voordelen en garanties
Gratis wonen in een door jouw bedrijf betaalde woning: voordelig of niet?
Prijzen + interview Antwerpen
• Dossier Afwerken/Inrichten
Trappen en balustrades: welke materialen ifv de toepassing?
Keuken: nieuwe trends in meubilairen
Tuinberging op maat
• Dossier Gids
Mijn Huis Mijn Architect

• Inspiration (1)
• Dossier Bouwen/Renoveren
Alle soepele isolatiematerialen
Recuperatiematerialen: wat, waar en waarop moet je letten?
Gaskachels en -inserts + koopgids
Biomassa: op welke manier interessant?

414

• Dossier Kopen / Verkopen
Samenwonen met een ouder: rechten, plichten, financiële aspecten...
De woning is eigendom van je partner: wat bij gemeenschappelijke
financiering van de werken?
Projectenoverzicht + 1 project in de kijker Antwerpen
• Dossier Afwerken/Inrichten
De beste vloerbekledingen voor vloerverwarming
Mobiliteit: alle huisliften
Cortenstaal in de tuin
• Dossier Gids
BIS
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De kalender
Editie

Thema

Verschijningsdatum

Deadline
Reservatie

Deadline
Materiaal

25/10/18

03/10/18

04/10/18

29/11/18

07/11/18

08/11/18

• Dossier Bouwen/Renoveren
Alle isolatiematerialen
Bouwknopen in renovatie: hoe koudebruggen vermijden?
Hout- en pelletskachels en -inserts + koopgids
Ventilatie: van C naar E
415

• Dossier Kopen / Verkopen
Aankoop van een verhuurde woning: rechten, plichten, werken, rechten van de huurder...
Je woning verzekeren: verplicht of niet, welke dekkingen...
Prijzen + interview Limburg
• Dossier Afwerken/Inrichten
Binnendeuren: welke deur voor welke functie?
Overschakelen op ledverlichting: rendabel?
Schaduwplanten

• Dossier Bouwen/Renoveren
Bescherm je woning tegen buitenlawaai
De juiste aanpak voor een garage
Stookolie en gasketels, hoeveel kan je besparen met een nieuw model?
Stand van zaken hernieuwbare energieën

416

• Dossier Kopen / Verkopen
Renoveren met de hulp van vrienden of familie: wat is toegelaten, verzekering, ... ?
Waar houdt het kadastraal inkomen rekening mee?
Projectenoverzicht + 1 project in de kijker Limburg
• Dossier Afwerken/Inrichten
Klikvloeren
Inrichting van de badkamer: de meubels maken het verschil
Badkamer
Buitenverlichting: technische regels + types ifv doelen
• Dossier Gids
Bouw & Reno

