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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 gezien worden.
Kies je voor meerdere regionale edities, dan kan het materiaal gerust verschillen in functie van je regio/ je aanbod.

TIP: GA OMNICHANNEL VOOR EEN NOG HOGERE ROI

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

• DZ Magazine

• KW
• Out of home via het beeldschermennetwerk van Mijn Stad TV 
• Local Display Advertising (run-of-network op websites van sterke Roularta-titels)
• 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
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Bouwen? Kopen? Investeren?
Bekijk de deelnemende projecten in uw buurt.

Kom langs op

23 oktober

Gemiddeld kan de luchttemperatuur in een stad
met 100.000 inwoners zo’n 4 graden hoger liggen
dan in het omliggende landelijke gebied. In gro-
tere steden loopt dit zelfs op tot een verschil van 7
graden. Experts hameren er al lang op dat stads-
besturen doelgerichte ingrepen moeten door-
voeren om hun steden leefbaarder, aangenamer
en koeler te houden. Zo kan de luchttemperatuur
van een stad omlaag gebracht worden door een
grotere hoeveelheid groen in de stadskern, en
daarnaast kan de gevoelstemperatuur op speci-
fieke plekken in de stad zakken als er meer scha-
duw is.

VERKOELING ZOEKEN IN BUURTPARK 
Uit de analyse van Matexi blijkt dat 85% van de

Belgen tevreden is over de groene ruimte in de
buurt. Dit percentage ligt lager (69%) bij Belgen
die niet over een eigen tuin of terras beschikken
en de noodzaak van nabijgelegen publiek buurt-
groen sterker ervaren.

Verder blijkt uit de analyse dat zo’n 70% van de
Belgen regelmatig een buurtpark bezoekt. 31,2%
van de stedelingen geeft aan dat ze specifiek voor
verkoeling naar een buurtpark trekken, terwijl
slechts 11,6% van Belgen op het platteland dit

doen. In Brussel zoekt zelfs 36,6% van de bevol-
king verkoeling in de openbare groene ruimte.

KLEINERE TUIN/TERRAS IN GROENE BUURT
Een andere opvallende vaststelling is dat een
groot aantal Belgen (45,6%) bereid zou zijn om
over een minder grote tuin of terras te beschikken
indien ze zouden verhuizen naar een buurt met
nabijgelegen openbaar groen. 
Belgen tussen de 18 en 34 jaar zijn hiertoe iets
meer bereid (50,4%), al wijkt dit niet ver af van het
nationale gemiddelde. Deze bereidheid ligt zo-
wel in Vlaanderen als in Wallonië dicht bij het ge-
middelde van 45%, terwijl meer dan de helft van
de Brusselse respondenten akkoord gaat met de
stelling.

MEER GROEN IN NIEUWE WOONPROJECTEN
Bij nieuwe buurtontwikkelingen streven project-
ontwikkelaars er naar om zoveel mogelijk groene
elementen zoals grote gemeenschappelijke tui-
nen, nieuw aangelegde (pocket-)parken of dak-
tuinen en groendaken te integreren. 
Vele woonbuurten in kleinere centrumsteden,
maar ook in grotere steden zijn al mooie voor-
beelden. Het aanwezige groen draagt bij tot de
leefbaarheid van de buurt en komt ieders welzijn
ten goede. (kcw)

Buurtgroen speelt vaker rol bij
keuze van een nieuwe woning
Belgen zetten buurtgroen steeds
hoger op hun prioriteitenlijstje,
blijkt uit een bevraging die Matexi
liet uitvoeren bij 1.000 Belgen.
Zowat 45 procent van de Belgen
staat zelfs open voor een kleinere
tuin in ruil voor nabijgelegen
buurtgroen.

› In nieuwe woonprojecten gaat er ook voldoende aandacht naar groene elementen. (foto Getty Images)

Maak jouw afspraak

via 0485 51 43 70 | danneels.be

23/10 Opendeur kijkwoning Berlaar
NACHTEGAALSTRAAT 29 - BERLAAR

Kom de kwaliteit van Danneels ervaren.  Nieuwbouwexpert Mattéo ontvangt je graag op afspraak
en bezorgt je alle info over onze nieuwbouwprojecten in de regio. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS

ZEMST

DUFFEL

DB771342J2

ONTDEK OOK HET EXCLUSIEVE PENTHOUSE  
OP NIEUWBOUWZONDAG

Geniet van een schitterend zicht op de Leie vanuit  
het exclusieve penthouse met 42 m2 terras. De open en 
lichte architectuur, de ruime en kwaliteitsvolle inrichting 
en het ongeëvenaarde zicht maken van Leietop een van 
de mooiste locaties om te wonen.

Plan nu uw werfbezoek: 0800 59 309 - www.leietop.be

EXCLUSIEVE 

KOOPDAG

23 OKTOBER

10-16U

DB771463J2

Bouwplannen?
Bezoek onze kijkwoning.

Vind jouw Home made Home op 
www.danilith.be

Kom naar de opendeurdag
zondag 23 oktober van 13 tot 17 uur
Wortegem-Petegem, Tjammelsstraat 45

Ontdek hoe je op korte termijn en zonder zorgen je 
droom  woning bouwt met het Danilith snelbouwsysteem. 

DB771567J2
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23 OKTOBER Bouwen? Kopen? Investeren?
 Bekijk de deelnemende projecten in uw buurt. 

Slopen en heropbouwen is soms beter. (foto Getty
Images)

Tot en met eind 2023 is het verlaagde btw-tarief
van 6% geldig wanneer je een woning sloopt en
een nieuwbouw in de plaats zet. Profiteren van
deze 6%-regel kan ook wanneer je een nieuw-
bouwwoonst in een groter reconversieproject
koopt. 

Wanneer renoveren niet loont om een woning
energiezuiniger te maken, is het eerder aangewe-
zen om de woning te slopen en een nieuwbouw te
realiseren. Bij twijfel schakel je het best een ex-
pert in om te helpen bepalen of de woning nog
een ingrijpende energetische renovatie kan on-
dergaan. Omdat een sloop en een heropbouw ex-
tra kosten met zich meebrengt, beloont de over-
heid met een gunstige btw-maatregel of met een
sloop- en heropbouwpremie. Zo kan je de nieuw-
bouw niet aan 21%, maar aan 6% btw bouwen.

VOORWAARDEN
Aan de gunstige btw-maatregel zijn wel enkele
voorwaarden gekoppeld. Zo moet het gaan om
een woning van maximum 200 m2 die gedurende
vijf jaar de enige en eigen woning van de bouw-
heer/koper is. Dit verlaagde btw-tarief geldt nog
tot en met 31 december 2023. Het is niet mogelijk
om deze gunstige btw-maatregel te cumuleren
met de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie die
eveneens tot eind 2023 loopt. Met deze premie
kan je 10.000 euro krijgen voor de afbraak van één
of meerdere gebouwen.

Je kan ook profiteren van de 6% btw-maatregel
als je investeert in een woonsite die een reconver-
sie onderging. Denk aan grotere projecten zoals
Nieuw-Zuid in Antwerpen of de Nieuwe Dokken
in Gent die door projectontwikkelaars zijn aange-
pakt. Wanneer je in zo’n appartement of woning
op een reconversieproject investeert, koop je de-
ze nieuwbouw aan 6% btw. Zo kan je een prachtig
afgewerkt nieuwbouwappartement kopen, gele-
gen in een mooie stadsomgeving waarbij de pro-
jectontwikkelaar ook een bijzondere aandacht
heeft voor buurtgroen. (kcw)

Nog even voordelig
slopen en heropbouwen 

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP
ERA.BE/NIEUWBOUW

WAREGEM - 056 61 10 10 
ZULTE  - 09 278 01 00

BOSSUYT@ERA.BE

NIEUWBOUWZONDAG
23 OKTOBER 2022

RESIDENTIE CASIER RESIDENTIE CAVALLO GROTE HEERWEG

Keukeldam 3 
Waregem

Holstraat 82, 
Waregem

Grote Heerweg 
301 -303 -305, 
Desselgem

11u30 tot  12u30 10u tot 11u 11u30 tot  12u30Vanaf 
€ 255.000

Vanaf 
€ 225.000

Vanaf 
€ 238.135

Residentie Casier is een uniek nieuwbouwproject 
bestaande uit 11 appartementen en gelegen in de 
Keukeldam te Waregem. In het gebouw wordt 
gebruik gemaakt van kwalitatieve materialen. In de 
residentie zijn er privatieve bergingen, een eigen 
parking en een gemeenschappelijke fietsenstalling 
voorzien. De residentie Casier omvat zowel 1 als 2 
slaapkamerappartementen met oppervlaktes die 
variëren tussen 57m² - 85m².

Residentie Cavallo, luxueuze en unieke 
nieuwbouwappartementen tegenover de Hippodroom 
en op wandelafstand van het centrum van Waregem.
Dit prachtige nieuwbouwproject telt 9 luxe- 
appartementen met ondergrondse brede 
parkeerplaatsen en ruime private bergingen. Keuze 
tussen een één- of tweeslaapkamerappartement.
Dit project komt in aanmerking voor het verlaagde 
BTW-tarief van 6%, vraag zeker naar de voorwaarden!

In het hartje van Desselgem worden 10 ruime 
duowoningen in hedendaagse moderne stijl 
opgetrokken. Alle woningen hebben 2/3 slaapkamers 
met garage. De woningen op gelijkvloers hebben 
ruime tuin met directe toegang tot garage. De 
woningen op de 1 verdieping hebben prachtige ruime 
zonneterrassen.

DB771173J2

Voorbeeld
1/2 pag.

Voorbeeld
1/1 pag.

Voorbeeld
1/4 pag.

WIE LEEST 
DE ZONDAG?

>1,3 mio lezers

16 regionale edities 
per week 

Gemiddeld 82.375 lezers 
per regionale editie.

52x per jaar

+/- 3.800 
displaypunten 

85.000
nieuwsbrieflezers

Exclusieve lezers
1 op 3 lezers leest geen 
ander Nederlandstalig 
dagblad

Lezersprofiel
73% is verantwoordelijk 
voor aankopen
49% behoort tot sociale 
groep 1-4

*Bron CIM 2021-2022

“Zet jouw projecten in de kijker”

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 2023 twee 
edities: een in het voorjaar (op 23 april) en een in het najaar (op 22 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
• Kinepolis campagne in diverse Vlaamse centrumsteden

WIST JE DAT?
• 53% vindt vastgoed de beste investering
• 59% hecht groot belang aan energiezuining wonen
• 48% van wie wil kopen, overweegt nieuwbouw

*Bron: Roularta Real Estate Woonsurvey 2022



HET NIEUWBOUWEVENT IN VLAANDEREN

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

MEER INFO? CONTACTEER JE MEDIA-ADVISEUR.

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

STERKE MERKEN OM OP TE BOUWEN.

11901RLM

zondag
renovatie

Wij kijken terug naar
een heel geslaagde
Nieuwbouwzondag.
We hebben heel wat

enthousiaste mensen kunnen 
rondleiden op ons project! 

Plan & Bouw

Nieuwbouwzondag is
voor ons een topevent

om verschillende redenen: 
we krijgen veel nieuwe leads, 
overtuigen klanten van onze 

kwaliteit en surfen mee op de 
grote mediacampagne. 

AVL woningbouw

Nieuwbouwzondag was 
zeker een succes. Op alle locaties 

was er veel volk en geïnteresseerde 
bezoekers. 

Er werden ook al wat vervolg- 
afspraken gemaakt. Wij zijn dus heel 
tevreden over deze editie van NBZ! 

Hyboma

Wij zijn héél tevreden
over de opkomst van deze 

nieuwbouwzondag.
We hopen op een of
meerdere verkopen.

Era Bossuyt

De bezoekers zijn in grote getale 
gearriveerd, én gebleven. We zijn 
zeker tevreden van de gevoerde 
campagnes en het gegeven dat 

we onze kar aan die van Nieuwbouw-
zondag konden hangen.

Cores Development

Een zeer leuke actie!
Dit initiatief stimuleerde

en motiveerde ons om nog 
meer dan gewoonlijk te gaan 

delen via onze socials.

Vlaemynck

DIT WAS NIEUWBOUWZONDAG 2022


