
Pakket 1 regionaal

Pakket 4 landelijk

Pakket 5 landelijk/redactie

Pakket 2 regionaal

1/2 advertentiepagina 
•  indien nodig kunnen wij uw advertentie opmaken
•  u staat ook in het online magazine
•  wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 10 beste klanten
•  1 x publicatie op online Lourens platform

1/1  of 2/1 advertentiepagina
•  indien nodig kunnen wij uw advertentie opmaken
•  u staat ook in het online magazine
•  wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
•  1 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
•  1 x redactioneel artikel op online Lourens platform (zelf aan te leveren)

Pakket 3 regionaal/redactie
1/1 of 2/1 redactiepagina
•  wij doen het interview en fotografie en maken de pagina op
•  wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
•  u staat ook in het online magazine
•  2 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
•  2 x redactioneel artikel op online Lourens platform (door ons vervaardigd)

1/1 of 2/1 advertentiepagina
•  indien nodig kunnen wij uw advertentie opmaken
•  wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
•  u staat ook in het online magazine
•  1 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
•  1 x redactioneel artikel op online Lourens platform (door ons vervaardigd)

1/1 of 2/1 redactiepagina
•  wij doen het interview en fotografie en maken de pagina op
•  wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
•  u staat ook in het online magazine
•  2 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
•  2 x redactioneel artikel op online Lourens platform (door ons vervaardigd)
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Interesse? 
Bel of mail Ronald Schut voor meer informatie:  
06 2053 8513 of ronald@commesso.nl

Verschijning & Oplage
2 x per jaar • 70.000 exemplaren
Spring/Summer • maart 2021
Fall/Winter • september 2021

Bladformule
Premium Lifestyle Magazine & Events
Mode • Interieur • Interviews • Jewelry • Cars •
Art • Reizen • Design • Theater

Titel  Lourens J.C. Magazine

Regionale edities
Noord-Nederland, Oost/Zuid Nederland
Noordwest Nederland en Zuidwest Nederland.

Verspreiding
Via toonaangevende winkels, luxe restaurants, 
hotels, wellnesscentra, kapsalons, beautysalons, 
galeries, golfbanen, kiosken en diverse leestafels.

Formaat Formaat in mm
1/2 pagina 225 x 124 + 3 mm afloop

1/1 pagina 225 x 297 + 3 mm afloop

2/1 pagina 450 x 297 + 3 mm afloop

Meerprijs 2e regio 1/1  • 2/1 
Toeslag cover 2 en 3 
Toeslag cover 4

:
:
:

€ 425 • € 595
50%

 100%

Tariefkaart 2021

Turfmarkt 18, Haarlem  -  023-5421416  -  info@versteeglichtstudio.nl 

Ma gesloten, di t/m vrij 9.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur

Ontdek in onze showroom de hele Mito serie van Occhio 

uniek in design en functionaliteit

Touchless 
bediening

Up-/Downapart bedienbaar
Instelbare 
lichtkleur

Pendelbaar
occhio.de/mito

Z omaar een willekeurige greep uit de lovende reacties van 
klanten van interieurzaak ‘Prummel, ervaar wat wonen is!’. 

Een echt familiebedrijf in Stadskanaal, waar het draait om 

aandacht en service, vertellen Jelle en Ria Prummel. ‘Thuis 

is dé veilige plek geworden waar we leven, werken en elkaar ontmoeten. 

Sinds dit voorjaar nóg meer dan voorheen. Onze klanten realiseren zich 

dat steeds meer en komen vaak bij ons voor het totaalplaatje. Bij ons zijn 

namelijk niet alleen de individuele meubelen van belang, maar juist het 

complete interieur, inclusief kleuradvies en aankleding.’ GROOT VERSCHILMet kleine vernieuwingen kan al een groot verschil worden gemaakt, 

benadrukt Jelle. ‘Dus of het nou gaat om complete woonkamer, make-

overs of een klein project: wij helpen graag. Dat begint met goed luisteren 

naar wat een klant wil. Iedereen heeft namelijk een andere kijk op 

‘Bij Prummel nemen ze de tijd om samen je woonwensen te 

inventariseren en je droom te verwezenlijken.’ ‘Wij zijn ontzettend 

goed geholpen bij Prummel. Ze hadden heel gauw door wat we 

zochten qua sfeer in ons huis en het eindresultaat is mooier dan 

we van tevoren hadden kunnen bedenken!’ ‘Hele goede service, 

zowel in de winkel als bij het bezorgen.’

FASHION COLUMN

ANDROESJA VERMANING

interieurbeleving. Daar nemen we de tijd voor, want interieur is emotie. 

Vervolgens maken we een totaaladvies, dat bij de wensen past. We leggen 

een aantal keuzes voor qua meubelen, accessoires en kleuren. Ook voor 

de wanden, de raamdecoratie en vloeren. Wat de klant in gedachte had, 

vertalen we naar een verrassend en uniek voorstel, dat volgens veel 

klanten vaak hun verwachting overstijgt.’ 
3D IMPRESSIE
Klanten krijgen altijd het advies om foto’s en plattegronden van hun 

huis mee te nemen, vertelt Ria. ‘Zo krijgen we een indruk van de 

bestaande situatie of nieuwbouw. Die gebruiken we om ons plan in 3D 

te presenteren. Zo zien klanten direct hoe de meubelen en kleuren bij 

hen thuis staan. Met speciale 3D-software maken wij fotorealistische 

impressies, waarop uit verschillende standpunten precies te zien is 

hoe die bank, dat bed of complete interieur in de eigen woonkamer of 

R E D A C T I E :  W I L L E M I E N  V I J V E R S

INTERIEUR PRUMMEL MEUBELEN

EMOTIE’
‘Een interieur is

slaapkamer zou staan. Een nieuwe inrichting hoeft overigens niet altijd 

kostbaar te zijn. Ook met beperkte middelen kunnen we een heel mooi 

interieur samenstellen.’

ONTZORGEN
De service van Prummel gaat verder dan de aanschaf van meubelen en 

het uitzoeken van een nieuwe inrichting, benadrukt Jelle. ‘Wij regelen 

alles van A tot Z, van het schilderen en behangen tot het monteren en op 

de goede plaats zetten van de meubelen. Ook verzorgen wij graag het 

stylen van de kamer. Onze klanten hoeven  dus zelf niets te doen, behalve 

genieten van het eindresultaat!’
DEALER VAN KWALITEITSMERKENDe kwaliteit en creativiteit van Prummel blijven niet onopgemerkt. Veel 

klanten zijn het bedrijf al generaties trouw. Dat geldt eveneens voor 

de interieurstylistes en andere medewerkers, vertelt Jelle. ‘In totaal 

loopt hier honderdvijftig jaar ervaring rond. We hebben een voorkeur 

voor kwaliteitsmerken, zoals Passe-Partout en Keijser&Co. Die laatste 

heeft een Hotelchique totaalconcept. Hun collectie biedt heel veel 

mogelijkheden en maatwerk. In onze showroom staat een brede keuze 

van dit merk, maar mocht dat niet toereikend zijn, dan gaan we met de 

klant graag naar het ETC Design Center Europe in Culemborg. Daar is 

hun complete collectie van onder meer wand- en zitmeubelen te zien.’  
POSTSTRAAT 33 • 9501 ER STADSKANAAL 

T 0599 622441 • WWW.PRUMMELMEUBELEN.NL

Nieuw ingerichteshowroom
Alle inkopen doen Jelle en Ria samen. ‘We gaan alle beurzen in 

Europa af en bezoeken regelmatig bijzondere galerieën in grote 

steden. We laten ons graag prikkelen door nieuwe kunstvormen. 

Daar halen wij onze inspiratie uit. Een opvallende trend die we 

zien voor komend jaar, is de keuze voor lichte kleuren en een 

Scandinavische, minimalistische uitstraling. Die invloed is terug 

te vinden in onze showroom in Stadskanaal, die onlangs volledig 

is vernieuwd. Daar kunnen onze klanten nog veel meer nieuwe 

trends ontdekken. We hebben ook een eigen Facebook-pagina 

en Instagram-account waarop de foto’s van onze gerealiseerde 

metamorfoses te zien zijn, we woonideeën delen en inspiratie 

geven voor elke stijl.’

F erox Bouwsystemen bestaat sinds 2018 en levert 
houten casco’s voor woningen, zorgtoepassingen, kleine 
appartementengebouwen en bijgebouwen. Bas Leegwater 

is, samen met Madelon Schuijt, de oprichter van Ferox 

Bouwsystemen en houdt van hout. ‘Hout is een natuurlijk en eerlijk 

materiaal. Het heeft een warme, authentieke uitstraling en door de 

groeven, knoesten, lijnen en kleuren is elke plank uniek. De looks, maar 

zeker ook de manier waarop het zich laat verwerken, zijn ongeëvenaard.’
‘We leveren houten casco’s, maar ook andere bouwmaterialen, zoals 

houten nagels, houtvezelisolatie en gevelbekleding.’ De houten spijkers 

Bouwen met hout is helemaal in. Zeker in deze tijd 

waarin aandacht voor het milieu, duurzaamheid en 

gezondheid sleutelbegrippen zijn geworden. Hout is een 

warm, natuurlijk materiaal, met hoge isolatiewaarden. 

Houten huizen zijn vaak architectonische hoogstandjes. 

En het idee van ‘een vakantiehuisje’ allang voorbij.

huizen
LENTE

zijn Bas zijn trots. ‘Door de pneumatische kracht waarmee de spijker 

wordt geschoten, gaat deze een hechting aan met het ontvangende 

hout. Hierdoor ontstaat een krachtige bevestiging, die ook nog eens 

nauwelijks zichtbaar is.’

GOEDE VOCHTREGULATIEMadelon Schuijt, vult aan. ‘Onze gebouwen zorgen goed voor de 

mens die erin woont. Door de ademende werking van hout, ontstaat 

er automatisch een natuurlijk en gezond evenwicht tussen de 

luchtvochtigheid binnen en buiten. Aan de buitenzijde wordt een 

waterafstotend dampopen membraan gebruikt. Aan de binnenzijde 

worden geen folies toegepast. Je leeft dus niet in een ‘plastic zak’, zoals 

je in de reguliere bouw veel tegen komt. En dit scheelt vochtproblemen. 

Vooral mensen met luchtwegproblemen zoals astma, profiteren hiervan. 

Nóg een pluspunt van hout: hout is een hele slechte geleider van warmte, 

waardoor het binnenklimaat in elk seizoen als behaaglijk wordt ervaren.’
ISOLATIE
Bas vertelt dat er op dit moment de meeste vraag is naar hun 

CLT systemen. ‘CLT staat voor Cross Laminated Timber, ook wel 

kruislaaghout genoemd. De wijze van verlijmen, maakt het supersterk 

en kaarsrecht. We leveren zowel massief CLT als het geïsoleerde CLT 

systeem TEWO. Hier zit de houtvezelisolatie al tussen de panelen 

in. Zo bouwen we supersnel een casco waarbij de binnenwanden, 

raamafwerkingen en vensterbanken direct afgewerkt zijn.’ENERGIEZUINIG
Met de bouwsystemen van Ferox kan niet alleen luchtdicht worden 

gebouwd, maar zijn ook heel hoge isolatiewaarden te halen. Het 

Nederlandse bouwbesluit schrijft een waarde voor van 4,5. De dikkere 

elementen van Ferox hebben een isolatiewaarde van 5,88 tot zelfs 8,51. 

Madelon: ‘Onze klanten denken heel bewust aan het milieu en aan hun 

portemonnee. Het scheelt weliswaar een paar duizend euro op een casco 

van een woonhuis, maar dat wordt al snel terug verdient doordat de 

bewoners toe kunnen met een kleinere capaciteit voor verwarming en 

verkoeling.’   

WINKELERZAND 29 • WINKEL 
T 0226 700 224 • WWW. FEROXBOUWSYSTEMEN.NL

Altijd

WONEN

FEROX BOUWSYSTEMEN
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Verzorgingsgebieden

NNL

OZN

ZWN

NWN

NNL:  Noord-Nederland 
OZN: Oost/Zuid Nederland
NWN: Noordwest Nederland
ZWN: Zuidwest Nederland.


