Sterke merken om op te bouwen.

Nood aan kwalitatieve leads, hogere
verkooprotatie, top of mind worden/blijven
in je regio, meer traffic naar je website ...?

NIEUWBOUWPROJECT
KLOOSTERTUIN WEZEMBEEK-OPPEM

INFONAMIDDAG
op zaterdag 23/06
van 14u tot 16u in het
verkoopskantoor op de werf.

Villa-appartementen met
1, 2 of 3 slaapkamers
Zuidelijk georiënteerd terras
en/of tuintje
Wonen in het groen, op een
uitzonderlijke locatie

Meer info? 015/52 77 05
www.vanlooybouwgroep.com
Rijmenamseweg 83, 2820 Bonheiden

DB520673F8

Werk aan je naamsbekendheid, vertel het verhaal achter je bedrijf en promoot je acties.
Door regelmatig in de aandacht te komen win je het vertrouwen van je klanten. Hoe beter je bedrijf gekend is, hoe meer klanten voor jou zullen kiezen in een concurrentiële markt. Maak in je
campagnes dus gebruik van zowel sterke offline als online media voor een maximaal bereik.
Wat jouw doelstellingen ook zijn: met een sterke passie voor vastgoed helpt ons team van gedreven mediaspecialisten je graag met het optimaal samenstellen en opzetten van je campagnes.
Welke mediacombinatie kies je het best?
Dat hangt af van verschillende factoren:
• Wat is je werkgebied?
• Hoe bekend is je bedrijf vandaag?
• Wat is het doel van je campagne?
• Welk imago heeft je bedrijf vandaag en naar welk imago streef je in de toekomst?
• Wie zijn je klanten en wat boeit hen?
Door het juist inzetten van off-en online campagnes helpen wij jou om
je doelstellingen te bereiken.

NIEUWBOUWZONDAG
24 OKTOBER 2021

IENEMIENEMUTTE

LEEUWHOF

BINNENDIJKSTRAAT 2 - BORNEM

VEERTIENHOEK 1 – DENDERLEEUW

OPENDEUR VAN 10U TOT 13U

DE MEEST GELEZEN KRANT VAN VLAANDEREN

OPENDEUR VAN 10U TOT 13U

Gelegen aan de oevers van de Schelde kan jij binnenkort jouw woondroom beleven.
Jouw eigen huis rechtstreeks aan het water waar je heerlijk kan vertoeven. Project Ienemienemutte dankt zijn historische naam aan de rieten meubels die vroeger op deze locatie te
verkrijgen waren. Vandaag kan je op deze locatie genieten van de rust & de natuur.
De 9 units zijn allen voorzien van een eigen privatieve ingang en tuin en/of terras. Verder
bepaal je de inrichting van jouw woning nog volledig zelf! Benieuwd naar meer?

Ben je op zoek naar een comfortabele nieuwbouwwoning waarvan je de afwerking nog
volledig zelf mag bepalen & die voorzien is van een grote zonnige tuin waar je heerlijk
kan vertoeven? Dan hebben wij wat je zoekt! Binnenkort kan je wonen in deze groene &
gezellige kleinschalige verkaveling in Denderleeuw. Dit unieke woonerf wordt
binnenkort de thuis van 15 kwalitatieve nieuwbouwhuizen, allen voorzien van een grote
& zonnige tuin. De kwalitatieve afwerking, de energiezuinigheid en de groene omgeving
zijn maar enkele pluspunten van dit unieke project. Verder zijn alle huizen zo ontworpen
dat alle ruimte maximaal wordt benut!

NEST

DE CONSCIENCE

ZILLEBEEK 5 – BEVEREN

• 3.800 displaypunten (bakkers, supermarkten ...).
• Bijna 1,5 mio lezers.
• Wordt bewust meegenomen bij de bakker en bereikt meer dan
2 gezinsleden per exemplaar.
• Hét moment waarop men in alle rust de krant leest met
een hoge attentiewaarde.
• Meteen ook het ideale overlegmoment om belangrijke
aankopen/verkopen van een eigendom te bespreken.
• Bereikt de juiste sociale klassen en de aankoopverantwoordelijken.
• Zet je bedrijf of acties bewust in de kijker tijdens
de interessante vastgoedspecials/dossiers.

HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 81 – BEVEREN

OPENDEUR VAN 10U TOT 13U

OPENDEUR VAN 14U TOT 17U

Dit hedendaagse & kwalitatieve nieuwbouwproject zal binnenkort de nieuwe thuis
worden van 26 ruime & lichtrijke appartementen waarvan jij de afwerking nog volledig
zelf kan bepalen. Alle appartementen hebben een prachtig groen uitzicht op de weidse
velden die achter dit project gelegen zijn en waarvan jij dus kan genieten vanop je groot
en zonnig terras. Niet alleen qua architectuur en ligging is dit project top. Ook op gebied
van energiezuinigheid voldoet dit project aan alle eisen waardoor de BEN*-norm wordt
behaald.

Op een boogscheut van het centrum van Beveren kan jij binnenkort rustig & luxueus
wonen. De Conscience wordt de nieuwe thuis van 25 ruime BEN* appartementen
waarvan jij de afwerking nog volledig zelf kan bepalen. Omgeven door de groene
binnentuin heb je hier de voordelen van rustig en groen te wonen maar toch dicht bij
het centrum waar er altijd iets te beleven valt.

HERZELE STATIE

VISTA VERDE

BEEKLAAN 1 – HERZELE

SCHAAFSTRAAT 21 – 2870 PUURS

OPENDEUR VAN 14U TOT 17U

OPENDEUR VAN 14U TOT 17U
Residentie ”Herzele Statie“ is een hedendaags woonproject gelegen vlak aan het station van
Herzele. Binnen dit nieuwe project komen 17 comfortabele appartementen die allemaal 2 slaapkamers hebben en uitgerust zijn met alle comfort. Daarnaast beschikken ze allemaal over een
zonnig terras. Een appartement in residentie “ Herzele Statie” is dan ook de ideale investering
om uw toekomst met een gerust hart tegemoet te zien. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor
8 ideale woningen mét eigen tuin. Een geslaagde combinatie van rustig en centraal wonen.

Omgeven door de groene natuur, heeft project Vista Verde zijn plaats gevonden in het
rustige Breendonk. Het project is uniek in zijn soort. In deze prachtige villa appartementen baad je in het groen, het comfort en de luxe. Door de grote leefruimtes (tot
62m) en de ruime terrassen ervaar je hier een uitgesproken woonbeleving. De afzonderlijke gebouwen zorgen voor een gevoel van rust & openheid doorheen het volledige
project. Daar bovenop voldoen alle villa appartementen aan de BEN* normen & komt
dit project in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief van 6%*.

DB736114J1

SINT-NIKLAAS - BEVEREN - LOKEREN
TEMSE - BERLARE - ZELE
ZOTTEGEM - DENDERMONDE
03/296 37 69 - WONEN@ERA.BE

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP
ERA.BE/NL/NIEUWBOUW

GRATIS MAANDELIJKS LIFESTYLEMAGAZINE
In dit lifestylemagazine bij De Zondag vindt de vnl. jongere
doelgroep (25-45) inspiratie die aansluit bij zijn leefwereld.
Daarin vormt wonen een belangrijke pijler. Met een hoogwaardige redactionele kwaliteit en een luxueuze uitvoering is dit de
ideale omgeving voor jouw campagne.

Zet uw droom
om in realiteit

EXCLUSIEF

100 - 175 m2

• Meer dan 400 deelnemende projecten.
• 80% van de deelnemers engageert zich meteen voor een
volgende editie.
• Sterke online en offline mediacampagne door Roularta Media
Group.

2-4

WERKEN GESTART

SINT-NIKLAAS - Trendz
E-peil 50

57,5 - 103 m2

SINT-NIKLAAS - Trendz
1-2

E-peil max 50

57,5 - 103 m2

1-2

E-peil max. 50

Prijzen vanaf €470.000

Prijzen vanaf €259.500 excl. btw

Prijzen vanaf € 154.500 excl. btw

Renovatieproject bestaande uit 10 luxe-appartementen van
100-175 m² met verschillende terrassen en uniek uitzicht
over de Grote Markt én Hendrik Heymanplein. Indeling en
afwerking geheel op maat van de koper! Unieke kans om te
investeren in een TOPlocatie zonder 21 % btw te hoeven
betalen! Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Zuidgericht woonerf aan de rand van de stad, zéér vlot
bereikbaar! 16 ruime woningen met eigen tuin, 2 tot 4
slaapkamers. De kwalitatieve afwerking én energiezuinige
technieken (o.a. warmtepomp) zorgen voor een hoog
wooncomfort én stabiele investering. Ondergrondse
parkeergarage. Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Zuidgericht woonerf aan de rand van de stad met vlotte
verbinding naar o.a. centrum en Waasland Shoppingcenter. 16
zonnige appartementen die telkens voorzien zijn van een
mooi, zuidgericht terras/tuintje! Ondergr. parkeer garage.
Kwalitatieve afwerking, warmtepomp en hoog comfort, ook
geschikt als investering voor verhuur! Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-NIKLAAS - Parkresidentie Sparrenhof

STEENDORP - De Roomkouter

VRASENE - Dorpsdam 12

80,88 - 97,47 m2

1-2

E-peil 25

96 - 98 m2

2

E-peil max 30

83 - 109 m2

2

E-peil max. 30

Prijzen vanaf €232.000 excl. btw

Prijzen vanaf €239.000 excl. btw

Prijzen vanaf € 206.500 excl. btw

LAATSTE FASE: nog 3 BEN-app. in deze prachtige parktuin,
rustig gelegen doch vlakbij invalswegen, openb. vervoer,
winkels… App. met 1 of 2 slpks, rme terrassen en directe
toegang tot parktuin. Ondergr. parkeren in ruime, afgesloten
garageboxen! Zr mooie architectuur en afw., o.a. parket,
warmptepomp, zonnepanelen,… Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Kleinschalig nieuwbouwproject aan natuurgebied De
roomkouter. Nog slechts 2 appartementen beschikbaar (2-3
slpks) 96-98 m², met zuidgericht terras/tuin en prachtig
uitzicht op de natuur! BEN-woning = fiscale voordelen én
laag verbruik! Oplevering april 2019. Inrichting nog te kiezen
door koper. Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Kleinschalig nbproject, rustige locatie op 100m van de kerk!
Centraal doch rustig. Slechts 4 appartementen waarvan nog
2 beschikbaar! Lage gemeenschappelijke kosten! Drie dubbele beglazing, ventilatie type D, vloerverwarming,
keuken met granieten blad. Zéér degelijke afwerkingsgraad!
Oplevering december 2018! Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

NIEUWE VOORWAARDEN

SINT-GILLIS-WAAS - SINT-NIKLAASSTRAAT 117
609m2 - grondopp. 1.575m2

Data 2022: 24 april en 23 oktober

03 256 29 55
waasland@axellenaerts.be

WERKEN GESTART

SINT-NIKLAAS - Het Poortershuis

HÉT NIEUWBOUWEVENT IN VLAANDEREN

Axel Lenaerts makelaars Waasland
Parklaan 59 bus 1
9100 Sint-Niklaas

www.axellenaerts.be

5

E-peil max. 266

SINT-NIKLAAS- SPARRENHOFSTRAAT 43
550m2 - grondopp. 8.078m2

6

E-peil max. 718

SINT-NIKLAAS - KNAPTANDSTRAAT 90
436m2 - grondopp. 255 m2

3

EPC 235

€ 795.000

€ 625.000

€399.000

Karaktervol herenhuis met ruime parking, mogelijkheid tot
praktijk. Zuidgerichte tuin. Prachtige statige leefruimte met
strakke woonkeuken. Zéér veel mogelijkheden (B&B, groot
gezin, zelfstandige,...). Absoluut de moeite waard! Vg-WgGvkr-Gmo-Vv

Unieke statige villa in tweede lijn (35 m tussen andere
bebouwing) met 2 bijgebouwen, 6 slaapkamers, unieke
elementen (parket, marmer),... Prachtige parktuin rondom de
woning. Te renoveren maar absoluut veel potentieel. Vg-AgGvkr-Gmo-Gvv

Ruime, goed onderhouden eigendom bestaande uit een
handelsgelijkvloers met garage (samen 235 m2) en een zeer
ruim appartement met 3 slaapkamers + grote zolder.
Geschikt als investering of combinatie wonen-werken. VgWg-Gvkr-Gmo-Gvv
DB555042J8

AL HET NIEUWS UIT WEST-VLAANDEREN
• 625.000 lezers, waarvan 41% medioren (34-64 jaar).
Data KW Vastgoedgids 2022: 25 maart en 23 september

135.000 PANDEN ONLINE
+
+

app
app

Local Display
Advertising

79

• Goed voor bijna 60 miljoen bezoeken op jaarbasis en meer dan
4 miljoen conversies.
• 3.000 professionals geven ons hun vertrouwen.
• Meer dan 100.000 Facebookfans.
• Ondersteund door 3 sterke partijen (Roularta, Rossel, Belfius)
met grote slagkracht.
• Campagnes mogelijk op pandniveau, (lokale) displaycampagnes, gebruik van onze data, nieuwsbrieven ...

BEREIK KWALITATIEVE SURFERS
• Bereik de surfer van Belgische top nieuws- en business sites
zoals Knack.be, Trends.be, KanaalZ.be ...
• Ook de sterke womanbrands (Feeling, Libelle, Weekend Knack)
en bredepublieksbladen (De Zondag, KW) worden hierin
meegenomen.
• Bezoekers spenderen gemiddeld meer dan 10 minuten op deze
sites. Je merk of actie wordt dus zeker gezien.
• Bereik 41% van de Vlamingen per maand.
• Bereik bijna de helft van de surfers uit de 2 hoogste sociale
klassen.
• Bepaal zelf waar je gezien wordt en klanten wil aantrekken.
• Lokale targetting op nationaal sterke merken.

TREK OP EEN DYNAMISCHE MANIER DE AANDACHT
VAN DE LOKALE CONSUMENT
Via een netwerk van kwalitatieve Samsung-beeldschermen
wordt jouw (video-) boodschap tot 20 keer per uur getoond in
drukbezochte handelszaken in de stad; goed voor 12.500 tot
25.000 klantenbezoeken op weekbasis!

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

11542RLM

