
ZET JOUW PROJECTEN IN DE KIJKER



WIE LEEST 
DE ZONDAG?

Bijna 1.5 mio 
lezers

16 regionale edities 
per week 

Gemiddeld 90.000 lezers 
per regionale editie.

52x per jaar

+/- 3.800 
Displaypunten 

372.000 websitebezoeken
per maand

87.000
Nieuwsbrieflezers

Exclusieve lezers
1/3 lezers leest geen ander 
Nederlandstalig dagblad

Lezersprofiel
71,4% is verantwoordelijk 
voor aankopen
49,4% is tussen 
18-54 jaar oud
51,2% is professioneel 
actief

*Bron CIM 2019-2020

INHOUD
Op Nieuwbouwzondag openen honderden projecten (nieuwbouwprojecten, modelappartemen-
ten, kijkwoningen, nieuwe verkavelingen, inspiratiewoningen, toonzalen ....) hun deuren voor een 
breed publiek van bouw- en kooplustigen. 

Het is dé inspiratiedag bij uitstek voor iedereen die wil kopen of investeren in nieuwbouw, en de 
ideale gelegenheid voor vastgoedexperten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven om kwalita-
tieve leads en conversies te genereren.

TIMING
In navolging van het succes van de voorgaande jaren organiseert De Zondag ook in 2022 twee 
edities: een in het voorjaar (op 24 april) en een in het najaar (op 23 oktober).

WAT MAG JE VERWACHTEN?
1. De zondag vóór het event + de dag van het event zelf brengt De Zondag een specifiek Nieuw-

bouwzondag-dossier met uitgebreide redactionele content over de voordelen van (investeren 
in) nieuwbouw, inclusief de advertenties van alle deelnemende projecten. 

2. Jouw projecten worden online geplaatst op Nieuwbouwzondag.be.

3. Elk project krijgt het nodige POS-materiaal. 

4. Je ontvangt ondersteunend digitaal promomateriaal om je sociale netwerk warm te maken 
voor een bezoek.

5. Met wedstrijddeelname maak je kans op een bon t.w.v. €2.500 mediabudget.

6. Vanuit Roularta wordt het event ruimschoots op voorhand via een grootse 
mediacampagne aangekondigd en gepromoot op talrijke sterke kanalen:

• Radiospot
• Sociale media
• Google Adwords, Bing
• Lokale titels De Zondag, DZ Magazine, KW
• Nationale magazines zoals Trends, Knack, Feeling, Libelle, Plus, Sabato ...
• Nieuwsbrieven van lokale en nationale titels
• Local Display Advertising
• Immovlan
• Beeldschermennetwerk

van Mijn Stad TV

Tevreden van de oprecht
geïnteresseerde bezoekers

op Nieuwbouwzondag!

Vastgoedgroep Degroote
Wij hadden ruim 
300 bezoekers.

Om punten te geven op het 
initiatief kunnen we zeggen
dat het een 10/10 verdient!

Think Urban

3 locaties, 3 topteams,
100 bezoeken. Merci!

Lapeirre Woningbouw

Wij vonden het zeker een
geslaagde Nieuwbouwzondag 

en voor herhaling vatbaar.
Wij hadden ongeveer
250 bezoekers, en de

kwaliteit hiervan vonden
wij ook erg hoog.

Multibat

We hadden heel wat
bezoekers met een groot

aandeel effectief
geïnteresseerden.
Verhouding 50/50

investeerders en mensen
die het appartement of de 

woning zelf willen bewonen. 
Bedankt!

Corpuss

Wat een heerlijk weekend
hebben we achter de rug!
En of Nieuwbouwzondag

een succes was! We zijn blij 
dat we onze mooie projecten 
mochten tonen en toelichten 
met uitgebreid, professioneel 
advies. Tot de volgende keer!

Stessens Bouwbedrijf

Een echte voltreffer!
We hebben heel veel

geïnteresseerde kandidaten 
over de vloer gehad. Iedereen 
was aangenaam verrast van
de ruimte die zich achter de 
gevel bevond, wat nogmaals 

bewijst dat een kijkdag
zijn nut heeft.

Simoen & Vermeulen
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
Je kiest zelf het formaat van jouw printadvertentie in De Zondag naargelang je noden.
Denk je aan een advertorial? Dan word je bijgestaan door een professionele redacteur en fotograaf van Roularta.

Daarnaast kies je ook zelf in welke van de 16 regionale edities je wilt staan.
Kies je voor meerdere regionale edities, dan kan het materiaal gerust verschillen in functie van de regio.

TIP: GA OMNICHANNEL

Met visibiliteit op verschillende kanalen vergroot je de impact van jouw advertentiecampagne.
Combineer bijvoorbeeld met: 

• DZ Magazine
• het beeldschermennetwerk van Mijn Stad TV 
• Local Display Advertising (run-of-network op websites van sterke Roularta-titels) of Immovlan

Neem gerust contact op met je vertrouwde media-adviseur voor advies op maat.

MEER INFO?
Surf naar www.nieuwbouwzondag.be
of scan de QR-code

DZ ZONDAG 17 OKTOBER 202126

Bekijk alle projecten in uw buurt op

nieuwbouwzondag.be
Kom langs op

24 oktober
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TEKST: KELLY CUYPERS
——–
De vastgoedprijzen blijven onverminderd stij-
gen. De prijzen van woonhuizen liggen in Vlaan-
deren gemiddeld meer dan 6 procent hoger dan
in 2020. Opvallend is bovendien het aanzienlijk
aantal transacties in gronden. Er werden maar
liefst 30 procent meer gronden verkocht dan vo-
rig jaar. De stap naar een energie-efficiënte
nieuwbouw wordt dus sneller gezet. 
Het idee dat we nieuwe bouwgronden blijven
aansnijden, is verkeerd. Uit recente gegevens van
de Vlaamse overheid blijkt dat 78 procent van de
nieuwe woningen gelegen is in bestaand ruimte-
beslag. Ook vervangende nieuwbouw – sloop en
heropbouw – draagt bij tot die gunstige trend.
Voorts werken de almaar stijgende vastgoedprij-
zen de nieuwbouw in de hand.
“De vastgoedprijzen overschaduwen vandaag
vlotjes de stijgende consumptieprijzen en de
bouwkosten (ABEX). Sinds 2010 steeg de prijs van
een huis met bijna 45 procent. De bouwkosten
stegen met 30 procent en de consumptieprijzen

stegen met 20 procent. Het afgelopen jaar ston-
den bouwmaterialenprijzen sterk onder druk van
de wereldwijde grondstoffenschaarste en zagen
we een sterke toename in de prijs van veel bouw-
materialen. De sterke stijging van de woningen-

prijzen is dan weer vooral te wijten aan de toege-
nomen vraag en een beperkte voorraad aan
bouwgronden en kwalitatieve woningen”, zegt
Marc Dillen, directeur-generaal bij Vlaamse
Confederatie Bouw.

Juist door de hogere prijzen voor bouwgronden
en bestaande huizen zijn volgens de directeur-
generaal nieuwbouw en grondige renovatie fi-
nancieel moeilijker dan ooit, ondanks de nog
steeds gunstige kredietomstandigheden. “Toch
staat het de bouwheer niet in de weg om op vlak
van energiezuinigheid nog beter te scoren dan de
norm. Naast klimaatvriendelijk zijn we sterker
waterbewust en schenken we meer aandacht aan
waterrecuperatie.”

TOEKOMSTBESTENDIG EN COMFORTABEL
En niet te vergeten zijn er de eigen wensen om
ruimte te hebben. “We bouwen compact, maar
willen genieten van groen en een tuin. Jonge ge-
zinnen verkiezen een woning in de stadsperife-
rie, net die omgeving waar de prijzen het hoogst
liggen. En ook daar is een nieuwbouw dus moge-
lijk interessanter”, aldus Marc Dillen.
Twijfel je tussen renoveren en bouwen? Dan is
het een aanrader om alle mogelijke renovatiekos-
ten van een bestaande woning op een rij te zet-
ten. “De kans is vrij reëel dat sloop en heropbou-
wen een goedkopere optie is. De afbraakkosten
voor een woning blijken te variëren tussen de
10.000 en de 40.000 euro. Die kost is afhankelijk
van de omstandigheden. Zet hiernaast wel ook de
sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro of
de verminderde btw-regelgeving van 6 procent,
als je hier aanspraak op kan maken. Met een
nieuwbouw beschik je meteen over een energie-
zuinige, toekomstbestendige en vooral comfor-
tabele woning.” (cijfers vastgoed: Fednot)

Nieuwbouw spreekt sterk aan
Is kiezen voor een nieuwbouw
ook vandaag nog interessant en
welke evoluties vallen er op te
merken? Wij legden ons oor te
luisteren bij Marc Dillen, direc-
teur-generaal bij de Vlaamse 
Confederatie Bouw.

› Marc Dillen: “We bouwen compact, maar willen genieten van groen en een tuin.” (gf)

S A L E S  U P  A N D  R U N N I N G
vastgoed-degroote.be

059 80 91 91

Opgeleverd
zomer ‘21

Start bouw 
nov ‘18

enkel op afspraak
059 80 91 91

-
24 oktober, 13u-17u

-
Troonstraat 12,

Oostende

25 april

NOG
5 UNITS

DB737093J1

Voorbeeld
1/2 pag.

Voorbeeld
1/1 pag.



JOUW MARKETINGPLAN
ONS ADVIES
JOUW DOELSTELLINGEN

ONZE OPLOSSINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE EN DEADLINES
Vind je online terug op: www.roulartalocalmedia.be

MEER INFO? CONTACTEER:

Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
T +32 (0)9 269 87 11
roularta.real.estate@roularta.be

Sterke merken om op te bouwen.

11704RLM


