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VERSpREIDING
MooI & bijzonder verschijnt vier keer per 
jaar en wordt op naam verspreid onder de 
doelgroep. Verder kent het magazine een 
additionele verspreiding via diverse lees-
tafels en exclusieve winkels.

FORMAAT
Afmetingen in mm en breedte x hoogte
bladspiegel : 2/1 pagina 460 x 297*
 : 1/1 pagina 230 x 297*
Zetspiegel : 1/1 pagina 210 x 277
 : 1/2 pagina liggend 210 x 136
 : 1/2 pagina staand 102 x 277
 : 1/4 pagina liggend 210 x 65
 : 1/4 pagina staand 102 x 136
*bij aflopende advertenties 3 mm overlap

ADVERTENTIETARIEVEN
 1x 2x 4x
2/1 pagina € 3950,- € 3700,- € 3250,-
1/1 pagina € 2250,- € 2100,- € 1850,-
1/2 pagina € 1350,- € 1250,- € 1050,-
1/4 pagina €   750,- €   675,- €   600,-
Voorkeurspositie: 10%
toeslag omslag 2 en 3: 15%
toeslag omslag 4: 30%
Prijzen zijn excl. btw

TARIEVEN REpORTAGES
 1x 2x 4x
2/1 pagina: € 2400,- € 2275,- € 2000,-
4/1 pagina: € 3600,- € 3400,- € 3150,-
De vormgeving is in stijl van het magazine.

TECHNISCHE GEGEVENS
Oplage: 30.000 
Drukprocédé: offset, full colour

AANLEVEREN MATERIAAL
Digitaal (sacha@stienissenmedia.nl)
Scanresolutie 350 dpi (CMYk) 
Certified PDF, Indesign, Illustrator (eps) 
of Photoshop (eps/jpg)

Bijzondere, sfeervolle reportages, interviews met bekende Nederlanders, internationale be-
roemdheden en ontwerpers en aantrekkelijke productenpagina’s maken MOOI & Bijzonder 
tot een zeer lezenswaardig blad. Stijl en gratie, kwaliteit en uitstraling en een verrassende 
vormgeving geven alle onderwerpen over interieur en exterieur extra glans. MOOI & Bij-

zonder vormt zo een gegarandeerd waardevolle aanvulling op uw mediastrategie.
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M
ede-eigenaar en ontwer-
per Jan Nickmans: ‘Ik 
houd van gestructureerd, 
maar als contrast moet 

de beplanting uit zijn voegen barsten. 
Aan elk tuinontwerp geven wij een 
persoonlijke touch. Zo ontstaat een 
tuin die actueel is en naadloos aansluit 
bij de wensen van de bewoners. Onze 
tuinen hebben een natuurlijke en stijl-
volle uitstraling. Het ontwerp decoreert 
als het ware de architectuur van het 
pand en sluit honderd procent aan op 
de leefstijl van de opdrachtopgever.’
PUUR creëert tuinen waarvan de 
eigenaar vanaf de eerste dag volop 
kan genieten. Nickmans: ‘In het 
voorjaar zijn we bijvoorbeeld gestart 
met de aanleg van een prestigieuze 
tuin bij een fraaie nieuwbouwwoning in 
Goirle (NB). Het huis stond nog in de 
steigers, maar we zijn alvast begonnen 
met de aanplant van diverse grote bo-
men. Door de bijzonder grote formaten 
van de toegepaste bomen ontstond er 
in een mum van tijd een tuin die oogt 
alsof deze er altijd heeft gelegen. In 
dit ontwerp hebben we onder andere 
grote meerstammige suikeresdoorns, 
meerstammige haagbeuken, forse 
knotplatanen en een moeraseik van 
zo’n twaalf meter hoog opgenomen. 
Het resultaat mag er zijn. Nu de tuin 
in bloei staat, kunnen de bewoners er 
volop van genieten.’
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De Hanuman, een replica van de Endeavour II, is 
de eerste J-klasser die geheel in aluminium is ge-
bouwd. Het zeiljacht is voorzien van een kunststof 
mast, giek en spinakerboom en koolstof versta-
ging. Het verschil met moderne ontwerpen is dat 
het jacht niet zo licht mogelijk maar – vanwege de 
krachten die er op werken – juist zo stijf mogelijk 
is gemaakt.
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reportage

H
ij bouwde voor de Roth-
schild’s en zelfs tweemaal voor 
internetmiljardair Jim Clark. 
De man van Netscape. Een 

hommage aan de in 2004 overleden 
scheepsbouwer. 

Royal Huisman Shipyard bouwt sche-
pen voor de groten en vooral de rijken 
der aarde. Op een vloeroppervlakte 
van 20.000 vierkante meter rollen in het 
Overijsselse Vollenhove unieke zeil- en 
motorjachten van de band. De lofui-
tingen, op elk groot botenevenement 
vallen ze in de prijzen, zijn niet van de 
lucht. De tijd dat er schepen onder de 
tien meter werden gemaakt, ligt ver 
achter hen. Huisman maakt schepen 
met een lengte van dertig tot negentig 
meter. Klanten komen uit alle delen van 
de wereld, maar zeker ook uit Zuid- en 
Noord-Amerika. 

Vakmanschap
“If you can dream it, we can build it”, 
was de gevleugelde uitspraak van 
Wolter Huisman. En nog steeds dit het 
credo waar Royal Huisman Shipyard 
bekend om staat. Het bedrijft maakt 
dromen waar. Dromen van magnifiek 
vormgegeven en gepolijst aluminium, 
boten voorzien van de nieuwste snufjes, 
maar dat alles wel gemaakt met heel 
veel vakmanschap. Huisman houdt sa-
men met een paar andere Nederlandse 
werven de naam van onze natie hoog 
als beste megajachtenbouwers van 
de wereld. Na Amerika en Italië komt 
Nederland op de derde plaats. Bij Royal 
Huisman Shipyard werken 340 hoogop-
geleide medewerkers.

In 1830 startte Jan Peters Huisman 
naast zijn veehouderij een werfje voor 
de bouw van houten punters voor het 
vervoer van melkbussen, hooi en vee. 
In 1928 besloten zijn zoons jachten te 
gaan bouwen, iets wat toen absoluut 
niet gebruikelijk was. Toch bleken ze 
een vooruitziende blik te hebben, want 

MY Arcadia@Justin Ratcliff

SY Ethereal@Franco Pace

SY Athena@Hans Westerink

SY Hunaman@Cory Silken

SY Hanuman@Cory Silken
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Kenmerkend voor RVS is 
de eenvoudige strakke, 
maar luxe uitstraling
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  Wie kan deze prachtige stoelen weerstaan? www.artifort.com
  Door zijn stijlvolle design mag deze citruspers voortaan op het aanrecht blijven staan! www.fonq.nl
  Plantjes water geven was nog nooit zo leuk… www.blomus.nl
 Fonduen doe je in stijl met deze prachtige fondueset. www.fonq.nl
  Deze handige Wine Saver Click laat een handige klik horen wanneer je de optimale vacuümpunt van 

je wijnfl es hebt bereikt! www.vacuvin.com
 Fleur je huiskamer op met deze schitterende design haardhoutbak. www.blomus.nl
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‘Slapen staat centraal in  
de master bedroom, daarom 
staat het bed letterlijk in het 
midden van de ruimte’
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het verlengde van de haard vakkundig weggewerkt, 
waardoor we daar een prettige televisiehoek hebben 
kunnen realiseren. Het raam zit er overigens nog wel 
in, zodat dit geen nadelige gevolgen heeft bij een 
eventuele verkoop. Het geheel hebben we fijntjes 
afgewerkt met sfeervolle accessoires, die naadloos 
aansluiten op de rust en ruimte die deze woonkamer 
nu uitademt.’

Hoogwaardig afgewerkte badkamer
Op de eerste verdieping is de badkamer compleet 
gemoderniseerd en gerestyled, met veel aandacht 
voor detail. Zo komt de wastafelkraam rechtstreeks 
uit de muur en is de oude wastafel vervangen door 
een stoere waskom van donker natuursteen. ‘Voor 
het badkamermeubel hebben we bewust gekozen 
voor een massief houten uitvoering, dat was ook 
de wens van de opdrachtgevers, aangezien de 
man des huizes in de hout-branche actief is’, licht 
Waasdorp toe. Een ander mooi detail is volgens hem 
de stortdouche, die dit keer niet uit de muur komt, 
maar uit het plafond. En niet te vergeten de badka-
mervloer, die prachtig doorloopt in de taupe-kleurige 
tegels (10 bij 10 cm) aan de muur. Het resultaat is 
een prachtige, moderne en boven alles comfortabele 
badkamer.

Serene master bedroom 
De master bedroom van dit landhuis is verplaatst van 
de eerste naar de tweede verdieping. Deze prachtige 
zolderruimte met hoge nok was voorheen opgedeeld 
in meerdere kleinere kamers. Die hebben plaatsge-
maakt voor één adembenemende slaapkamer met 
een geïntegreerde kleedruimte. Midden in de kamer 
staat een groot bed, aangezien het slapen centraal 
staat in deze ruimte. Alle wanden, kozijnen en spanten 
zijn maagdelijk wit geverfd, wat een prachtig contras-
teert met de eikenhouten vloer met zwarte hoogglans 
bovenlaag. ‘De verlichting van deze master bedroom 
was een uitdaging op zich’, besluit Waasdorp: ‘Het is 
altijd lastig om verlichting in een plafond te plaatsen. 
Zeker als je zoals hier te maken hebt met een hoge 
nok. Daarom hebben we uiteindelijk gekozen voor 
twee industriële lichtrailsystemen waarop spots zijn 
geplaatst; één boven het bed en de ander boven het 
kleedgedeelte. Deze zorgen voor de finishing touch, 
die deze prachtige ruimte dubbel en dwars verdient.’

Hal 2 Ruimtevormgevers
Hallenweg 2
5615 PP Eindhoven
040-2910028
www.hal-2.nl
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HET LIFESTyLE pROFIEL VAN DE DOELGROEp
Kenmerken Lifestyle profiel
Achtergrondkenmerken  • Paren zonder (thuiswonende) kinderen, 
  ouder dan 35 jaar en gezinnen waarvan 
  jongste kind ouder is dan 10 jaar.
 • Huishoudens bezitten relatief vaak 
  een hond
 • Hoofdkostwinner is ouder dan 45 jaar
 • Zeer hoog inkomen en hoge opleiding
 • Veel directeuren, mensen met een vrij 
  beroep, eigenaren, gepensioneerden 
  en hogere employees
Geotypen • Ambitieuze beleggers
 • Actieve sporters
 • Sportieve genieters
 • exclusieve shoppers
Hobby’s/ interesse • Veel sporten, zoals golf, hockey, tennis, 
  skiën, watersport, fitness en bridge
 • bezoeken opera’s, tentoonstellingen, 
  musea, theaters en concerten
 • Wijn proeven, tuinieren, bloemen en 
  planten, natuur, vrijwilligerswerk, 
  lekker koken
 • Muziekvoorkeur: klassiek, opera, jazz
tV-programma’s • Financieel/zakelijk, actualiteiten, 
  documentaires, talkshows, nieuws/
  journaal
radiozenders • business news, Classic FM, radio 4 
  en radio 1
Leesgedrag • Financiële bladen (beleggersbelangen)
 • opinie- en management bladen (elsevier)
 • Glossy bladen (elegance)
 • Woon- en hobby bladen (eigen Huis 
  & Interieur)
 • Financieele Dagblad, nrC Handels-
  blad, De telegraaf, Volkskrant
 • VPro-gids, nCrV-gids, Avrobode
 • Lezen veel boeken

In deze reportage zijn de resultaten weergegeven van de analyse van de doelgroep van 
MOOI & Bijzonder Naar lifestyle en psychografische kenmerken.

Winkelgedrag • Doen supermarktaankopen bij Albert Heijn
 • kwaliteit van producten en parkeergele-
  genheid belangrijk bij keuze supermarkt
 • kopen veel ecologische- en reformproducten
 • kopen kleding bij exclusieve zaken, zoals 
  Pauw, the Society Shop en Meddens
 • kopen niet vaak per postorder, wel 
  regelmatig via internet
bezitskenmerken • bezitten veel luxegoederen zoals breed-
  beeld tv, digitale fotocamera en zeilboot
 • In het huishouden zijn vaak meer dan 
  twee mobiele telefoons aanwezig
 • Hoge autopenetratie (bMW, Chrysler, 
  Volvo, Mercedes)
 • relatief dure en nieuwe auto’s
overig • Gaan vaak op vakantie, zowel zomer als  
  winter, zowel naar de sneeuw als naar  
  de zon
 • Geven veel geld aan goede doelen
 • Hoog internetgebruik

HET pSyCHOGRAFISCHE pROFIEL VAN DE DOELGROEp
De huishoudens die MooI & bijzonder zul len ontvangen, 
kenmerken zich door een aantal psychografische dimensies. 
Ze zijn ongestructureerd, impulsief en risiconemend.

Dimensies   Onderbouwing
ongestructureerd • Hoeven niet te allen tijde te weten 
  waar ze aan toe zijn
 • Vinden ze het niet erg wanneer ze uit hun 
  dagelijkse regelmaat worden gehaald
Impulsief  • Letten niet sterk op de verschillende 
  specificaties en functionaliteiten als 
  ze iets aanschaffen
 • Vergelijken relatief weinig producten 
  voor een aankoop
risiconemend  • Streven er niet naar om zich tegen 
  alle mogelijke risico’s in te dekken


