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

HÉT NIEUWBOUWEVENT IN VLAANDEREN

• 10e jaargang.
• Meer dan 150 deelnemende bedrijven.
• Telkens enkele honderden projecten/kijkwoningen te bezoeken.
• 80% van de deelnemers engageert zich meteen voor een 

volgende editie.
• Sterke online en offline mediacampagne door Roularta Media 

Group.

Data 2023: 23 april en 22 oktober

HET MEEST GELEZEN WEEKBLAD VAN VLAANDEREN

• 3.800 displaypunten (bakkers, supermarkten ...).
• 1,3 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 aankoop- 

verantwoordelijken.
• Zet je bedrijf of acties bewust in de kijker tijdens 

de interessante vastgoedspecials/dossiers.

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 hoogwaar-
dige redactionele kwaliteit en een luxueuze uitvoering is dit de 
ideale omgeving voor jouw campagne. Zet uw droom

om in realiteit
www.axellenaerts.be

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

03 256 29 55
waasland@axellenaerts.be

EXCLUSIEF

SINT-NIKLAAS - Het Poortershuis

100 - 175 m2  2 - 4 E-peil 50

Prijzen vanaf €470.000
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

SINT-NIKLAAS - Trendz

57,5 - 103 m2 1 - 2 E-peil max 50

Prijzen vanaf €259.500 excl. btw

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

SINT-NIKLAAS - Trendz

57,5 - 103 m2 1 - 2 E-peil max. 50

Prijzen vanaf €154.500 excl. btw

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

STEENDORP - De Roomkouter

96 - 98 m2 2 E-peil max 30

Prijzen vanaf €239.000 excl. btw

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

SINT-NIKLAAS - Parkresidentie Sparrenhof

80,88 - 97,47 m2  1 - 2 E-peil 25

Prijzen vanaf €232.000 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

VRASENE - Dorpsdam 12

83 - 109 m2 2 E-peil max. 30

Prijzen vanaf €206.500 excl. btw

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

SINT-GILLIS-WAAS - SINT-NIKLAASSTRAAT 117
609m2 - grondopp. 1.575m2 5 E-peil max. 266

€795.000
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-Wg-
Gvkr-Gmo-Vv

SINT-NIKLAAS - KNAPTANDSTRAAT 90
436m2 - grondopp. 255m2 3 EPC 235

€399.000
Ruime, goed onderhouden eigendom bestaande uit een
handelsgelijkvloers met garage (samen 235m2) en een zeer
ruim appartement met 3 slaapkamers + grote zolder.
Geschikt als investering of combinatie wonen-werken. Vg-
Wg-Gvkr-Gmo-Gvv

SINT-NIKLAAS- SPARRENHOFSTRAAT 43
550m2 - grondopp. 8.078m2 6 E-peil max. 718

€625.000
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-Ag-
Gvkr-Gmo-Gvv

NIEUWE VOORWAARDEN

WERKEN GESTART WERKEN GESTART

DB555042J8

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

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

NIEUWBOUWPROJECT
KLOOSTERTUIN WEZEMBEEK-OPPEM

DB520673F8

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP
ERA.BE/NIEUWBOUW

SINT-NIKLAAS - BEVEREN - LOKEREN
LINKEROEVER - TEMSE - BERLARE - ZELE

ZOTTEGEM - DENDERMONDE
03/296 37 69 - WONEN@ERA.BE

BLUEBELL 
Bluebell is een hedendaags & luxueus nieuwbouwproject, waar je helemaal 
tot rust kan komen na een drukke dag. Het project is gelegen in het bos van 
de Heide in Waasmunster, een bijzondere locatie tussen de steden 
Antwerpen en Gent. De architect wil hier een unieke symbiose creëren 
tussen architectuur en natuur, beide elementen versterken de hedendaagse 
stijl. Bluebell telt 14 luxeappartementen, waar je keuze hebt uit twee- en 
drie slaapkamerappartementen.

De beschikbare appartementen zijn smaakvol ingericht en kunnen na akte 
direct bewoond worden.

Dit project is volledig mee met zijn tijd en behaalt een E-PEIL van E30. Er is 
overal driedubbele hoogrendementsbeglazing en een mechanisch ventila-
tiesysteem. Voor de vloerverwarming en warm water wordt gebruik ge-
maakt van een warmtepomp.

DB771395J2

NIEUWBOUWZONDAG
23 OKTOBER 2022

HERTEKOP 
Hertekop is een exclusief project aan de oevers van het Donkmeer in het 
gezellige Berlare. Hertekop is een combinatie van luxueuze Donk-apparte-
menten, rustige park-appartementen, comfortabele woningen en exclusieve 
villa’s, met warmtepomp én hoge afwerkingsbudgetten. Hertekop bevindt 
zich midden in het groen, dicht bij alles. Hier kan je genieten van het bruisen-
de leven in de gemeente en je batterijen opladen in de prachtige natuur.

De elegante architectuur houdt het midden tussen een tijdloze en vooruit-
strevende stijl. De gevels van de verschillende gebouwen worden op een 
uniforme manier afgewerkt, ondanks de variatie qua integratie. Hertekop 
sluit perfect aan bij het idyllische, groene landschap van het Donkmeer.

KRIJGSBAAN 
Op de uiterst centraal gelegen Krijgsbaan in Temse kan jij binnenkort jouw 
nieuwe thuis vinden. Dit kleinschalige project omvat 6 kwalitatieve & 
ruime appartementen die jij nog volledig naar jouw smaak & stijl kan 
afwerken en inrichten. De grootste troef van dit project is natuurlijk het 
uitzicht. Vanop jouw ruim terras achteraan heb je een prachtig zicht op de 
weidse groene velden! Ook de energiezuinigheid is hier een groot 
voordeel. Alle appartementen halen een E-peil van E30 wat wil zeggen 
dat je de eerste 5 jaar een korting krijgt van 50% op je onroerende 
voorheffing!

De centrale ligging, de energiezuinigheid en het hedendaags ontwerp zijn 
maar enkele van de voordelen van dit project.

10u - 12u

Krijgsbaan 220 , 9140 Temse

€ 299 000 - 322 500

14u - 16u

Brielstraat 19 , 9290 Berlare

€ 325 000 - 825 000

14u - 16u

Mereldreef 33 , 9250 Waasmunster

€420 000 - 555 000

Sterke merken om op te bouwen.

zondag
renovatie

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 is 
jouw boodschap prominent aanwezig via 10 of 20 schermen in 
drukbezochte handelszaken in de stad.

Local Display
Advertising

135.000 PANDEN ONLINE

• 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) display- 

campagnes, gebruik van onze data, nieuwsbrieven, lead gen 
campagnes, ...

+  app

AL HET NIEUWS UIT WEST-VLAANDEREN

• 453.577  lezers, waarvan 41% medioren (34-64 jaar).

Ook doorheen het jaar voorziet KW op regelmatige basis boei-
ende dossiers, interessante specials, bijzondere uitgaven waar 
u als vastgoedspecialist niet mag ontbreken. Zowel met een 
provinciaal bereik, als in de lokale edities. Aan u de keuze.

Data KW Vastgoedgids 2023: 24 maart en 22 september

DE INSPIRATIEDAG VOOR IEDEREEN 
MET RENOVATIEPLANNEN

Voor de bouwbedrijven die ook een renovatietak hebben
lanceerde De Zondag in 2022 met succes een eerste editie van 
Renovatiezondag. Gezien de vele positieve reacties en tevreden 
deelnemers voorzien we in 2023 een vervolgeditie.

Op Renovatiezondag openen tal van bedrijven zoals aannemers,
keukenbouwers, schrijnwerkers, experten in totaalrenovaties, ...
hun deuren voor een breed publiek van renovatielustigen.

Het is dé inspiratiedag bij uitstek voor iedereen die kleine of
grote renovatiewerken plant en de ideale gelegenheid om als
expert kwalitatieve leads en conversies te genereren!

Datum 2023: 24 september

zondag
renovatie DZ ZONDAG 25 SEPTEMBER 202238

Hét inspiratiemoment
voor je verbouwingen!

KOM LANGS OP
25 SEPTEMBERzondagrenovatie

1. DUBBEL WERK VERMIJDEN
Wanneer je alles in één keer laat uitvoeren,
bespaar je op lange termijn geld. Stel, wan-
neer je de cv-ketel wil laten vervangen door
een warmtepomp en de oude radiatoren
door een energiezuinige vloerverwarming,
dan moet je vloer opengebroken worden.
Dit is natuurlijk het aangewezen moment
om een nieuwe tegel of parket te kiezen en
vloerisolatie aan te brengen. Anders moet je
later een deel van de werken opnieuw doen. 
Een warmtepomp genereert enkel voldoen-
de warmte in een goed geïsoleerd huis. Dus
de middelmatig isolerende ramen – die je ei-
genlijk pas over vijf jaar wilde vervangen –
vervang je het best door ramen met hoog-
rendementsglas. De buitenmuren isoleer je
dan ook het best meteen mee. Stel je die ex-
tra isolatie uit? Dan gaat je energierekening
ondanks de warmtepomp toch sterk om-
hoog. Door alles in één keer te doen, voor-
kom je dat je dubbel werk moet laten uitvoe-
ren en dubbel moet betalen. Je zorgt er zo

ook voor dat nieuwe energietechnieken
meteen optimaal renderen.

2. ALLES MOOI OP ELKAAR AFGESTEMD
Wanneer je alles in één keer laat renoveren,
kan je ook verschillende elementen meteen
mooi op elkaar laten afstemmen. Jouw inte-
rieur wordt dan een samenhangend geheel. 

3. SNELLER IN AFGEWERKT HUIS
Kiezen voor een totaalrenovatie betekent
ook sneller in een afgewerkt huis wonen. Je
bent in een relatief korte periode van alle
overlast af. Verbouwen brengt een prijs-
kaartje met zich mee, maar tegelijk is het de
beste investering. De meeste verbouwingen
zullen de waarde van je woning laten stijgen.

4. FINANCIËLE VOORDELEN
Tot slot valt een totaalrenovatie vaak goed-
koper uit dan een nieuwbouw. Je hoeft bij-
voorbeeld geen schaarse, dure bouwgrond
te kopen. Renoveren kan aan 6 procent btw,
terwijl alle materialen bij nieuwbouw aan
21procent btw gefactureerd worden. 
Wanneer je een bestaande woning ook ener-
getisch renoveert, biedt de overheid ver-
schillende premies aan, denk bijvoorbeeld
maar aan de renovatielening. Er spelen ui-
teraard meerdere variabelen mee, maar in
het algemeen is een renovatie goedkoper
dan voor een nieuwbouwwoning kiezen.
(bron: victorrenoveert.be)

De voordelen van een totaalrenovatie
Renoveren in fases of toch in
één keer? Er zijn meerdere ar-
gumenten aan te brengen om
voor een totaalrenovatie te kie-
zen, en die zijn niet alleen van
budgettaire aard.

› Alles in één keer aanpakken, is zeker het overwegen waard. (foto Getty Images)

Rupelmondestraat 80
9150 Bazel
Tel.: 03 774 23 83
info@stefanvbo.be

www.stefanvbo.be

*Niet geldig op reeds lopende bestellingen. Maximumkorting van 1500 euro excl. BTW per klant. Actie geldig tot en met 31/10/2022. Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties, tenzij anders vermeld
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De Herfst
begint!

KORTINGSWEKEN
ACTIE GELDIG TOT EINDE OKTOBER



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

11918RLM


