
Het Hageland is een streek boordevol afwisselende 

mogelijkheden. Een mix van verrassende natuur, cultuur, 

bezienswaardigheden en  toffe shoppingadresjes. Of ben je op 

zoek naar een nieuwe (t)huis?  Ook dan heeft het Hageland 

heel wat te bieden. 

Daarom gaan we maandelijks voor onze lezers op pad en 

brengen we dit in kaart met boeiende content.

Ontdek Hageland verschijnt elke 1ste zondag van de maand 

(uitgezonderd in januari = 10/01) in de editie Oost-Brabant.

*Inclusief online inspiratie ahv een banner via het Local Display Advertising netwerk in uw regio gedurende 1 week met gega-
randeerd 15.000 vertoningen en dit lokaal op sterke (nieuws)websites zoals Knack, Trends, Flair, Libelle, Feeling enz… of ahv 
schermcommunicatie gedurende 1 week met gegarandeerd 11.000 vertoningen (momenteel enkel van toepassing  in Diest)

AANLEVEREN MATERIAAL: Deadline dinsdag voor verschijning

MEER INFO?
Neem contact op met team Brabant 02 365 04 11 of brabant@roularta.be
Neem contact op met team Limburg 011 37 94 33 of limburg.zuid@roularta.be

CONTACTGEGEVENS
Firma:  ..................................................................................................................................................................................
Contactpersoon:  ..................................................................................................................................................................
Straat:  ........................................................................................................  Nr.:  .................. Bus:  ....................................
Postcode:  ...................Gemeente:  ......................................................................................................................................
Tel.:  ........................................................  Fax:  ....................................................................................................................
BTW-nr.:  ..............................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................... Website:  ..............................................................................................  
Datum: ..........................................................
Handtekening:
.......................................................................

*Bovenstaande prijzen zijn excl. milieubijdrage en BTW. 
3 Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden via: www.roularta.be

CONTACTGEGEVENS

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon: ……………………..…………………………………………………………………………………………

Straat: …………………………………………….…………  Nr.: …………   Bus: ……………….…………………………

Postcode: …………  Gemeente: ………………….…………………..…………………………………………………………

Tel.: …………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………………

BTW-nr.: ………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………… Website: ……………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: 

De woongids wordt een redactionele katern in de
Zondag. Bedeeld via je warme bakker, slager en
lokale supermarkt vinden wekelijks 43.000 kranten
hun weg naar de ontbijttafel. 

Speel je rol als expert uit en biedt onze lezers een
duidelijke kijk op alles wat er te weten valt over 
(ver-)bouwen en verkopen.

Meer info?
Neem contact op met Philippe Van Laecken 0499 94 38 27 of philippe.van.laecken@roularta.be

Aanleveren materiaal
voor publiciteit met eigen tekst deadline 25 september 2019
voor publicitiet met tekst via onze redactie deadline 13 september 2019

Bovenstaande prijzen zijn excl. milieubijdrage en btw
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de

Algemene Verkoopsvoorwaarden via: www.roularta.be

FORMAAT  AFMETINGEN PRIJS met eigen tekst PRIJS met tekst via redactie

volledige pagina 367 mm H x 256 mm B €1.416 €1.566

halve pagina 181 mm H x 256 mm B €911 €1.061

vierde pagina 181 mm H x 126 mm B €552 nvt

bandformaat 128 mm H x 256 mm B €823 €973

�

De Zondag Zuid Oost Vlaanderen met oplage : 43.000 exemplaren verschijning 29 september 2019

Bouw vandaag,
samen met ons, 
je voorsprong op!

Ontdek het
Hageland

 FORMAAT AFMETINGEN NORMAAL TARIEF UW TARIEF
q	 1/1 pagina 367 mm H x 256 mm B A2.270 A1.463* 

q	 1/2 pagina 181 mm H x 256 mm B A1.613 A945*

q	 1/4 pagina 181 mm H x 126 mm B A1.100 A662*

q	 1/8 pagina 89 mm H x 126 mm B A650 A426*

 *prijzen zijn per inlassing en op basis van een maandelijkse verschijning (12 inlassingen)
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Bouw vandaag, samen met ons, 
je voorsprong op!

Oost-Brabant
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