Adverteren in
Bouwkwaliteit
in de Praktijk
Over kwaliteitsborging
bij producten, handhaving
en regelgeving
Vakblad Bouwkwaliteit in de Praktijk haakt in op tal van
veranderingen in de bouw. De geleverde kwaliteit, op
terreinen als energie, milieu, brandveiligheid,
gezondheid en toekomstbestendigheid, wordt steeds
belangrijker. Daarnaast verandert de wetgeving en
verantwoordelijkheid. Ook worden aansprakelijkheid en
verschuivingen daarin een belangrijker thema. De druk
op beslissers in de bouwkolom neemt daardoor toe.
Bouwkwaliteit biedt hen handvatten om tot een juiste
afweging en beslissing te komen.

Thema’s

Bouwkwaliteit in de Praktijk verschijnt 10x per jaar bij o.a.
de leden van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht
Nederland: de spreekbuis voor het vakgebied richting de
Ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG,
Bouwend Nederland, Aedes, BNA, NL Ingenieurs en
andere vakorganisaties.
In elke editie staat een thema centraal. Bijvoorbeeld:
deuren, ramen, kozijnen, wand-, vloer en plafondafwerking, transformatie, energie, casco, gevels en daken,
zorg/domotica. Bouwkwaliteit in de Praktijk brengt uw
aanbod direct in contact met beslissers in de bouw.

Media advies

Vakblad
Website

Nieuwsbrief

Bouwkwaliteit in de Praktijk…
… biedt bouwteams vakinformatie nodig voor de
kwaliteitsborging van bouwprojecten
… bereikt product en materiaalkeuze verantwoordelijke
functionarissen en beslissers
… brengt uw innovatieve oplossingen en productnoviteiten
bij hen in beeld!

Websites

www.omgevingindepraktijk.nl is de website waarop
onze lezers online hun vakinformatie vinden. Experts
van Helpdesk Bouwbesluit staan klaar om vragen te
beantwoorden en hen persoonlijk advies te geven.
En ook via www.NBD-online.nl trekt u met uw leaderboard of andere bannerformaten de aandacht van
beslissers v.w.b. product- en materiaalkeuzes.
E-Nieuwsbrief
De wekelijkse redactionele nieuwsbrief “Omgeving in de
Praktijk” verschijnt met het laatste nieuws, gewijzigde
regelgeving, technische trends en noviteiten.
De nieuwbrief wordt gelezen door meer dan 5.000 (!)
abonnees en biedt vele mogelijkheden.

Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden
en tarieven kunt u contact opnemen met
Rick Kester, 06 - 516 772 56
Meer informatie: www.bereikdebouw.nl
Vakmedianet, uitgever van multimediale uitgaven
voor de bouw, zoals Cobouw, de Architect,
Vastgoedmarkt, Installatie Journaal en Gawalo en
tal van andere vakbladen en websites.
Bezoek www.vakmedianet.nl voor een compleet
beeld van de vaktitels.

Thema’s Bouwkwaliteit in de Praktijk 2017
Nummer

Thema Product

Thema Regelgeving

Verschijnt

Reserveren voor Materiaal

1-2

Isolatie

Private kwaliteitsborging en CE 17-2 - 2017

30-1 - 2017

1- 2 - 2017

3

Brandveiligheid

Brandveiligheid

17-3 - 2017

27-2 - 2017

1- 3 - 2017

4

Buitenruimte/bestrating

Digitalisering / BIM

21-4 - 2017

3- 4 - 2017

5- 4 - 2017

5

Circulair of biobased

Milieu

26-5 - 2017

8- 5 - 2017

10-5 - 2017

6

Wand-, vloer- en plafondafwerking

Binnenklimaat en installaties 23-6 - 2017

6- 6 - 2017

6-6 - 2017

7-8

Transformatie

14-7 - 2017
Transformatie
(Transformatieplein Provada)

26-6 - 2017

28-6 - 2017

9

Energie

Energie (Vakbeurs Energie) 22-9 - 2017

4- 9 - 2017

6-9 - 2017

10

Casco

Omgevingswet/BBL

27-10 - 2017

9-10 - 2017

11-10 - 2017

11

Gevels en daken

Omgevingsveiligheid

24-11 - 2017

6-11 - 2017

8-11 - 2017

12

Zorg/domotica

Congres VBWTN

15-12 - 2017

27-11 - 2017

29-11 - 2017

Formaten en tarieven
Alle tarieven in euro’s, full colour en exclusief BTW
Advertentie

staand

liggend

1/1 pagina aflopend

220 x 307 mm (incl. 5 mm)

€ 1.895,-

1/1 pagina

185 x 268 mm

€ 1.895,-

1/2 pagina

90 x 268 mm

185 x 132 mm

€ 1.095,-

1/4 pagina

90 x 132 mm

185 x 64 mm

€

695,-

Formaten en tarieven omgevingindepraktijk.nl
Leaderboard

728 x 90 px

€ 995,-

Banner

235 x 90 px

€ 775,-

Combinatiemogelijkheden

Omgeving in de Praktijk.nl

Omgevingindepraktijk.nl biedt snel actuele documentatie
over o.a. bouwregelgeving, erfgoed, bouwbesluit en
brandveiligheid. En alle antwoorden op vragen over het
bouwbesluit en brandveiligheid.

NBD-Online.nl

Bouwkwaliteit in de Praktijk biedt u de mogelijkheid
om uw doelgroep crossmediaal te bereiken. Combineer
uw presentatie in Bouwkwaliteit met een banner op
Omgevingindepraktijk.nl of NBD-Online.nl.
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