
dé gids voor de limburgse bouwsector

Ontdek de

BOUWUNIE Limburg vzw  |  Maastrichtersteenweg 254 bus 3  |  3500 Hasselt
verenigt de zelfstandigen en kmo’s uit de diverse deelsectoren van de bouw in één 
sterke unie en is aangesloten bij UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

adverteren in de
Wat maakt de  
sectorgids zo uniek?

www.bouwsectorgids.be
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Beste BOUWUNIE-lid, 
Beste leverancier, fabrikant, 

In 2021 ging de (bouw)sectorgids volledig digitaal. De coronacrisis zorgde 
er ook bij BOUWUNIE Limburg voor dat we - mede door het wegvallen van 
de fysieke beurs Bouwinnovatie - gekozen hebben voor de digitale weg. En 
dat bleek een juiste keuze! Met 1050 bezoekers per maand en wekelijkse 
offerte-aanvragen voor onze leden willen we hier absoluut verder op 
inzetten.  Bouwsectorgids.be blijft in de eerste plaats een platform waarop 
de particuliere (ver)bouwer zijn of haar vakman uit de buurt kan vinden, waar 
BOUWUNIE Limburg haar leden promoot en haar partners in de kijker zet! 

In januari 2022 zal de sectorgids ook opnieuw fysiek verschijnen en verspreid 
worden bij het grote publiek tijdens Bouwinnovatie. De gids bundelt 
héél wat handige en nuttige informatie over de drie deelsectoren die 
BOUWUNIE Limburg groepeert: ruwbouw & dak,  installateurs en afwerking 
(schrijnwerkers & interieurbouwers, vloerders, chappers, tegelzetters 
& natuursteenbewerkers, schilders & decorateurs en stukadoors & 
afbouwbedrijven). De (bouw)sectorgids biedt zijn lezers daarnaast handige 
tips en tricks aan over bouwgerelateerde items, informatie over nieuwe 
leveranciers, producten, diensten en/of technologieën en berichtgeving over 
BOUWUNIE Limburg als beroepsfederatie. Bovendien bundelt de uitgave de 
ledenlijsten van alle aangesloten bouwondernemers bij Bouwunie Limburg.

De sectorgids en/of bouwsectorgids.be is dan ook het ideale 
communicatiemedium om uw bedrijf in de kijker te zetten door middel van 
een advertentie of een redactionele invulling. 

Bent u Bouwunie-Lid? Dan is zeker een vermelding als aanbevolen 
lid iets voor u! Als lid van BOUWUNIE Limburg wordt u automatisch 
vermeld in de ledenlijst van uw sector, zowel in de printversie als online op 
bouwsectorgids.be. Als aanbevolen lid plaatsen wij uw firma in een aparte 
advertentie bij uw eigen sector. Bovendien bieden wij u de mogelijkheid om 
uw logo toe te voegen zodat uw advertentie nog beter opvalt.
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info@bouwunielimburg.be

Doelstelling sectorgids (print)

Advertenties print aanleveren?
Kant-en-klaar materiaal op juist formaat:
 - VOORKEUR: Certified PDF (300 dpi)
 - .EPS, .TIFF of .JPG bestand (300 dpi)
 - Via e-mail op: info@bouwunielimburg.be

DEADLINE AANLEVERING: 15/11/2021

Voor technische vragen:
T. 011 26 30 10
info@bouwunielimburg.be

Bouwunie is niet aansprakelijk voor kleur-
afwijkingen die bij vierkleurendruk zouden 
kunnen voorkomen in vergelijking met 
het origineel.

Advertenties print

Binnencover voor: € 1.150
Binnencover achter: € 1.050
1/1 pagina: € 650
1/1 pagina - aflopend: 
H 240 x B 170 mm + 5 mm afloop 
aan iedere zijde voorzien.

1/2 pagina: € 495
H 105 x B 143 mm

1/4 pagina: € 325
H 105 x B 68 mm

Advertenties: print

Advertenties onlineAdvertenties online aanleveren?

Kant-en-klaar materiaal op juist formaat:
 - VOORKEUR: .JPG bestand (72 dpi)
 
 
 
 
 

- via e-mail op: info@bouwunielimburg.be

DEADLINE AANLEVERING: 15/11/2021

Voor technische vragen:

BOUWUNIE Limburg
T. 011 26 30 10
info@bouwunielimburg.be

Banner homepage/categoriepagina
Stilstaande banner op de homepage of over-
zichtspagina van uw sector. 

Banner zijkant
Stilstaande banner op de overzichtspagina van 
uw sector.

Vermelding als aanbevolen lid 

Banner homepage: € 460
Banner categoriepagina: € 260
Stilstaande banner op de homepage in de 
door u gekozen categorie/sectorpagina.

Banner zijkant: €130

aanbevolen lid

met logo: €85
zonder logo: €55

info@bouwunielimburg.beAdvertenties: online
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Verschijning sectorgids: 
Januari 2022

Bouwunie behoudt zich het recht voor om 
adverteerders en advertenties te weigeren 
als de aard of de inhoud van de publicatie in 
strijd is met het concept van de sectorgids.

info@bouwunielimburg.beAdvertenties: combi
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Special: bladwijzer: € 2750
H 200 x B 100 mm

Met logo: €110
Zonder logo: €85

Print: Vermelding als aanbevolen lid 
met logo €
Online: €85
Totaal: €   
voordelig combitarief: €

Print: 1/4 pag € 325
Online: banner zijkant €130
Totaal: €455
voordelig combitarief: €390

Print: vermelding als aanbevolen lid 
zonder logo €
Online: €
Totaal: €   
voordelig combitarief: €

*alle prijzen vermeld op deze pagina zijn exclusief BTW.*alle prijzen vermeld op deze pagina zijn exclusief BTW. *alle prijzen vermeld op deze pagina zijn exclusief BTW.

Vermelding als aanbevolen lid 

Print: Binnencover voor €1150
Online: Banner homepage €460
Totaal: €1610   
voordelig combitarief: €1380

Print: Binnencover achter €1050
Online: banner homepage 460
Totaal: €1510   
voordelig combitarief: €1280

Print: 1/1pag € 650
Online: banner homepage €460
Totaal: €1110   
voordelig combitarief: €880

Print: 1/1 pag  €650
Online: banner categoriepagina €260
Totaal: €910  
voordelig combitarief: €780

Print: 1/2 pag €495
Online: banner categoriepagina €260
Totaal: €755   
voordelig combitarief: €625

Covers

Binnenwerk

Print: bladwijzer €2750
Online: banner homepage €460
Totaal: €3210
voordelig combitarief: €2750

Aanbevolen leden: Vermelding als aanbevolen lid enkel mogelijk voor leden van Bouwunie Limburg
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Aanleveren:
1920x400 pixels
max 2 MB

Aanleveren:
min 500x500 pixels
max 1600x1600 pixels
max 2 MB

110 85
85 55
195 140

152 112

Deze sectorgids bundelt heel wat nuttige 
info voor de (ver)bouwer en helpt hen 
bij het vinden van de geschikte aannemer 
in zijn buurt. De gids zal verspreid worden 
bij o.a. het grote publiek tijdens 
Bouwinnovatie 2022 (oplage 5.000 ex.).


