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Het GRATIS LUXE LIFESTYLE MAGAZINE 
van de Westkust.
 

De glossy cover en de talrijke reportages 
over gastronomie, cultuur, reizen, lifestyle én 
een naambekendheid van 22 jaar maken
De Zeeparel een gevestigde waarde bij 
zowel inwoners, bezoekers als tweede  
verblijvers van de Westkust!
 

Zet uw zaak of vastgoed in de kijker 
in dit stijlvol blad.

Meer informatie over de  
advertentieformules:  
sandra@drukkerij-pattyn.be
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OVER 2HB
2HB is een uniek online platform over tweede verblijven 
in België. Naast nieuwbouwprojecten kan u er individuele 
panden, specialisten en heel wat inhoudelijke informatie 
vinden. 
Traditionele vastgoedwebsites besteden slechts voor 
een klein gedeelte aandacht aan tweede verblijven en 
de specifieke behoeften van de 
tweede woningmarkt. 2HB 
biedt hierop een gepast 
antwoord.

Dé specialist voor een 2de verblijf in België

Luc Notermans - 2HB

Ondernemer Luc Notermans heeft meer dan 15 jaar ervaring in de tweede 
verblijfsector en brengt met 2HB sfeer en beleving in dit segment. Bovendien 
geeft zijn jarenlange ervaring in diverse dienstensectoren een belangrijke  
aanvulling om de “second home markt” op een professionele en waardige manier te  
vertegenwoordigen in België.
2HB is een stijlvol platform over tweede verblijven in België, een leadgenerator en een 
belangrijk uithangbord voor de tweede verblijf-sector.
Publiciteit en marketing van tweede verblijven vragen ook een compleet andere  
benadering dan het traditionele vastgoed en in deze context bieden wij met 2HB hierop 
een gerichte oplossing.

Nieuwe items voor 2019 zijn de rubriek “Hebbertjes”, “Househunting” en “2HB gaat 
vreemd”.

Ontdek alvast onze mogelijkheden in deze brochure! U kan ons steeds contacteren voor 
een vrijblijvend gesprek.



De verkoop van nieuwbouwprojecten vraagt een totaal 
andere benadering dan de verkoop van een woning of 
een appartement en zeker in het tweede verblijf-segment. 
Een potentiële koper wenst naast het eigenlijke vastgoed 
ook geïnformeerd te worden over de omgeving, de ligging, 
de eventuele accommodaties binnen het project alsook de 
mogelijkheden tot aankoop en de externe faciliteiten die er 
allemaal mogelijk zijn. Na een analyse van “het project” zal 

een geïnteresseerde pas 
de volgende stap in het 
aankoopproces zetten en 
overgaan tot het downloaden 
en/of aanvragen van een 
brochure, het doorklikken 
naar een website, een 
telefonische oproep maken 
met de makelaar/project-
ontwikkelaar of een directe 
informatieaanvraag via 2HB 
doen.

De projectpagina’s van 2HB hebben als doel sfeer en beleving te brengen, uw project te 
promoten, te zorgen voor extra verkeer naar uw website en uiteindelijk leads te genereren. 

Op een projectpagina kan u uw project presenteren in woord (concept/mogelijkheden/
voordelen) en beeld door middel van een onbeperkt aantal foto’s, de ligging laten zien 
via Google Maps, een “vanaf ”-prijs presenteren, een video afspelen, de mogelijkheid 
om een projectbrochure te downloaden, verwijzing naar uw organisatie met uw logo en 

PROJECTEN



telefoonnummer, doorklikmogelijkheid naar uw website 
of een specifieke landingspagina en een contactformulier 
dat u direct wordt doorgezonden na het invullen. 

Over de projecten kunnen er nieuwsberichten geplaatst 
worden op de “newswall” van 2HB die continu “content” 
plaatst over het tweede verblijf-segment in België.

Projecten kunnen geplaatst worden op een “no cure no pay”-basis of aan een vast bedrag 
op jaarbasis. Voor aanbieders met meerdere projecten werken wij graag een voorstel op 
maat uit.

Extra mogelijkheden om uw project in de kijker te plaatsen zijn de vermelding van uw project 
als één van de ”droomprojecten” op de homepage, als ”andere projecten” bij de overige 
aanbieders, in het “2HB overzicht”, als “spotlight” of als “project van de maand” op Facebook.



Huizen en appartementen met een tweede verblijf-karakter 
kunnen op 2HB geplaatst worden onder “vind uw tweede 
verblijf”. Zoekcriteria zijn o.a. de staat van het pand 
(nieuwbouw of herverkoop), de prijs, de regio (kust, 
Ardennen, Limburg, Kempen, …), het aantal slaapkamers, 
het type (appartement, bungalow, chalet, woning, 
penthouse, loft, woonboot, …) of een bepaald zoekwoord 
(bv. zwembad).

Bij 2HB kiezen wij voor een maximale zichtbaarheid 
per pand over een volledige pagina met een hoofdfoto, 
de plaats en de regio, de belangrijkste hoofdpunten zoals 
prijs/staat/type/aantal slaapkamers/woonoppervlakte, de  
mogelijkheid tot het plaatsen van een uitvoerige 
beschrijving, het toevoegen van een onbeperkt aantal 
foto’s, de ligging met een kaartje in Google Maps, de 
vermelding van eventuele extra faciliteiten en uiteraard de 
noodzakelijke wettelijke vermeldingen. 

PANDEN
Hoe meer gegevens er 
geplaatst kunnen worden, 
hoe groter de kans op 
zichtbaarheid en er actie 
genomen kan worden door 
een kandidaat-koper.



De nadruk bij individuele panden ligt op visibiliteit en bekendmaking van het pand 
aan de geïnteresseerden voor een tweede verblijf. De gegevens van de verkoper zijn dan 
ook cruciaal, met vermelding van het logo, telefoonnummer en websiteadres. Als laatste 
duwtje is er een contactformulier per pand voorzien, dat licht dwingend gemaakt werd, 
het aanzetten tot een bezichtiging en het verplicht invullen van de basisgegevens.

Standaard kunnen panden geplaatst worden binnen een 
abonnementsformule op maandbasis en dit afhankelijk 
van het aantal panden. Voor de sporadische aanbieder 
van een tweede verblijf hebben wij trouwens ook een 
occasioneel tarief ontwikkeld per pand.

Om uw panden extra te promoten zijn er verschillende 
mogelijkheden zoals “het pand in de kijker”, het plaatsen 
van uw pand als “vergelijkbaar pand” bij een ander pand 
of de “spotlight”-formule. 



• Zorg voor professionele foto’s! Een foto geeft een eerste 
indruk en is zeer belangrijk. Hoe meer foto’s hoe beter, zonder 
hierin te overdrijven natuurlijk.  Kwalitatieve foto’s primeren 
echter op kwantiteit.   Een mooi gemiddelde is een 10-tal foto’s 
en probeer steeds foto’s te plaatsen van de mooiste plekjes.

• Bouw steeds een logische fotoreeks op.  Begin met een foto 
van het pand, vervolgens de woonkamer, keuken, badkamer, 
slaapkamer(s), terras en/of tuin. 

• Zorg voor een goede en bondige tekst, liefst in verhaalvorm 
zodat de interesse opgewekt wordt, zeker in combinatie met 
leuke foto’s.

• Houd de titel van het pand kort en beperk deze tot max. 5 
à 6 woorden (bv. Stijlvol en vernieuwd appartement) anders 
wordt de volledige titel niet weergegeven in het overzicht en 
kan het slordig overkomen.

• Voor professionele foto’s kan u altijd een beroep op één van onze 2HB-fotografen.  Wij 
bezorgen u graag een prijs op aanvraag.  Vastgoedstyling is steeds een optie maar onze 
fotograaf kan u alvast wat tips geven.  Zorg in ieder geval voor een opgeruimd tweede verblijf.   
Bij een tweede verblijf verkoopt men ook de sfeer en de beleving!

• Bij het plaatsen van foto’s, heeft u de mogelijkheid om onder de foto’s een tekst in te vullen.  
Gebruik dit veld en vermeld wat extra info over de foto volgens deze specificatie (bv. Bungalow 
in het groen – Esneux – Ardennen).  Deze tekst kan bij iedere foto hetzelfde zijn (kopiëren en 
plakken).  Op deze manier worden de foto’s beter geïnitieerd door Google en hierdoor stijgen 
de zoekkansen.

• Indien u uw pand geplaatst heeft op 2HB kan u achteraf, onbeperkt, gegevens en/of foto’s 
toevoegen.

• Uw panden kunnen steeds op de eerste rij komen, op iedere pagina, onder de rubriek 
“panden in de kijker” en uw panden kunnen ook bij andere panden in de picture komen bij 
“vergelijkbare panden” onderaan de fiche van dat pand.  

NUTTIGE TIPS BIJ HET PLAATSEN VAN PANDEN OP 2HB



• Van uw pand kan er steeds een “spotlight” gemaakt worden.  
Dit is een extra te betalen optie waarbij 2HB van uw pand 
een “content” bericht gaat maken op basis van uw ingegeven 
omschrijving aangevuld met een korte beschrijving van de 
omgeving van het pand. 

• De zoekfunctie is o.a. per regio (Kust, Ardennen, Limburg, 
Kempen. … ) maar men kan ook zoeken op “zoekwoorden”.  
Als voor u de gemeente (vb. Oostende) een belangrijk 
gegeven is dat dient u in een tekst dit woord (Oostende) te 
gebruiken daar de zoekfunctie dan de volledige pagina gaat 
filteren op dit woord.  Vervolgens krijgt men de panden met 
het zoekwoord “Oostende”.  

• Het opzet van “vind uw 2de verblijf” is om een verkeer naar 
uw website te generen, tot een directe telefonische contactname 
of via het contactformulier.  Het contactformulier is dan ook 

licht dwingend opgemaakt “Wij willen dit tweede verblijf! Neem zo snel mogelijk contact op 
met ons” en de aanklikmogelijkheid “Ja, ik wil een afspraak voor een bezichtiging”.

• Probeer een geïnteresseerde steeds binnen de 12 uur te antwoorden, hoe sneller hoe beter 
maar laat steeds minimaal 2 uur tussen de aanvraag en uw contact.
 
• De velden bij het contactformulier zijn verplicht dus men moet naam, telefoonnummer en 
emailadres ingeven.

• 2HB is geen verkoopkantoor maar wel een tool om uw panden onder de aandacht te 
brengen.  Vastgoedwebsites die niche-gericht werken, worden steeds belangrijker en visibiliteit 
loont.



TIPS VOOR FOTO’S DIE VERKOPEN
Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat professionele foto’s uw pand veel sneller doen 
verkopen? Hier enkele tips voor foto’s die verkopen:
• Het eerste wat woningzoekers (online) zien van uw huis zijn de foto’s. U heeft dus maar 

één kans op een goede eerste indruk. De kwaliteit van die foto’s is erg belangrijk want 
een surfer beslist binnen vijf seconden of hij uw huis verder gaat bekijken of wegklikt.

• Het is belangrijk om zo veel mogelijk een hele kamer te laten zien. 
• Zorg ook voor detailfoto’s. Die onderscheiden uw huis van de rest van het aanbod.  
• Richt een lege kamer steeds in en zorg voor sfeer. Zo zal een mogelijke koper zichzelf 

al meteen ‘thuis’ voelen in uw 2de verblijf. Breng daglicht binnen en doe lampen aan. Let 
op, verschillende lichtbronnen hebben warm of koud licht en dat is niet mooi bij elkaar!

• Fotografeer ook de buitenkant en, indien relevant ook de omgeving.
• Zorg voor een perfect perspectief. Schuine beelden tonen erg onprofessioneel.

EXCELLENT VORMGEVING

visuele communicatie in uitstekende vorm
GRAPHICS  |  PHOTO  |  WEBDESIGN

Toch liever een professional? 
Contacteer dan Kris Rogiers, fotograaf bij XL&t waar u 
overigens ook terecht kan voor grafisch en online ontwerp.

Excellent Vormgeving - Kris Rogiers Fotografie
Molenweg 1a | 3530 Houthalen | +32 476 456 473
excellent-vormgeving.be | krisrogiers.be 
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Bedrijven die affiniteit hebben met de tweede verblijf- 
sector kunnen partner worden van 2HB. Partners worden 
opgenomen in de marketing- en mediastrategie van 2HB. 

Partners hebben op 2HB een partnerpagina waar ze hun 
organisatie kunnen voorstellen met een redactietekst, een 
foto en/of video. De identiteitsgegevens van de partner 
worden eveneens opgenomen evenals het websiteadres 
met doorklikmogelijkheid naar de website of een 
specifieke landingspagina. Bij iedere partnerpagina is er 
ook een contactformulier voor een directe contactname 
met de partner. Op iedere pagina van 2HB worden 
onderaan de logo’s van de partners gepresenteerd met een 
doorklikmogelijkheid naar de individuele pagina. 

De logo’s van de partners worden ook opgenomen in 
iedere uitgaande mailing en op de partnerwall bij externe 
evenementen (o.a. beurzen).

VIP-PARTNER WORDEN Partners van 2HB beschikken verder over een 
unieke waaier aan mogelijkheden waarvan ze 
gebruik kunnen maken zoals het plaatsen van 
content op de newswall van 2HB met doorplaatsing 
naar onze socialmediatools, partnerpresentatie 
in “ikwilmeer2HB”, bannering, mogelijkheid om 
wedstrijd en/of give-aways te organiseren, … 
Partners krijgen bovendien volledige exclusiviteit 
binnen hun sector en ontvangen automatisch 
30% korting bij publiciteit in alle andere 
communicatiemogelijkheden van 2HB.



Onder “2de verblijf-specialisten” kan een aanbieder zich onderscheiden als de specialist 
voor een tweede verblijf. In een unieke presentatie kan u uw bedrijf als 2de verblijf-
specialist presenteren met de regio waarin u gespecialiseerd bent (kust, Ardennen, 
Limburg, Kempen, Vlaamse Ardennen, Antwerpen, … ). Dit is mogelijk voor 1 regio of 
meerdere regio’s maar ook voor heel België.

Naast een onderscheid per regio heeft de 2de verblijf-specialist ook de mogelijkheid om 
kort zijn organisatie voor te stellen, in tekst maar ook met foto’s of een video. Verder 
worden ook de identiteitsgegevens van de aanbieder opgenomen met vermelding van 
naam, adres, telefoonnummer, websiteadres en een contactformulier voor een directe 
actie.

Als extra toevoeging worden de projecten en/of de panden die de organisatie reeds op 
2HB heeft geplaatst, vermeld met een selectie in beeld en een doorklikmogelijkheid naar 
het project en/of pand.
De plaatsing van uw organisatie als 2de verblijf-specialist is ook mogelijk indien er geen 
projecten en/of panden op 2HB zijn geplaatst zodat dit een eerste stap tot kennismaking 
voor het publiek kan zijn.

TWEEDE VERBLIJF SPECIALIST
De vermelding als tweede verblijf-specialist is meervoudig. 
Voor de projecten en/of panden die u geplaatst heeft op 
2HB is de melding als specialist een kwaliteitslabel maar 
ook als organisatie in de aangegeven regio zal u meer als 
een parameter gezien worden.



ONTMOET DUIZENDEN POTENTIËLE KOPERS
VAN TWEEDE VERBLIJVEN OP 1 PLAATS



Grootste beurs voor 2de verblijven 
in Europa

Second Home Expo wordt georganiseerd in 
België en Nederland. Met meer dan 26.000 
bezoekers per jaar is dit de grootste beurs 
in de EU!

De beurs richt zijn pijlen op internationale 
en recreatieve vastgoedinvesteerders via 
een breed scala aan mediakanalen: krant-
en, magazines, affi chage, online advertising, 
social media, DM campagnes en partners.

Vastgoed agentschappen en ontwikkelaars 
met (inter)nationaal vastgoed, senior homes, 
banken, advocaten, luchtvaartmaatschappijen, 
adviseurs, verhuur bedrijven, automerken, 
pers en media
 

Second Home Expo is de ideale manier om 
met potentiële kopers in contact te komen. 
Het dagelijks seminarieprogramma stoomt 
de bezoekers klaar om de wereld van tweede 
verblijven te ontdekken op de beurzen.

Wie bezoekt de Second Home 
beurzen?

Voor wie is deelnemen 
een must?

Offl ine = persoonlijk contact 
= beurzen



WAAROM DEELNEMEN AAN SECOND HOME EXPO?

van de exposanten nemen
meerdere malen deel

80%
van de bezoekers willen
kopen binnen het jaar!

42%
van de bezoekers raden

de beurs aan bij vrienden

84%



Jaarbeurs Utrecht
8-10 maart 2019

Antwerp Expo
18-19 mei 2019

Jaarbeurs Utrecht
4-6 oktober 2019

Flanders Expo Gent
11-13 oktober 2019

MECC Maastricht
25-26 januari 2020

Flanders Expo Gent
14-16 februari 2020

Jaarbeurs Utrecht
6-8 maart 2020

Beurzen

Second Home Expo is dé beurs als het gaat over de aankoop van tweede verblijven. 
Met meerdere edities in verschillende regio’s streven we ernaar om kwalitatieve 
bezoekers te vinden voor onze exposanten. We zorgen er dus voor dat de deelnemers 
in contact komen met zowel bestaande als nieuwe klanten via onze beurzen, de portal 
en de nieuwsbrieven.

Voor onze bezoekers moet Second Home Expo de plaats zijn waar ze hun zoektocht 
naar een tweede verblijf starten. Naast het aanbod van woningen is Second Home 
Expo dus ook de de plaats waar potentiële kopers informatie kunnen vinden over de 
aankoop van een vakantiewoning.

SECOND HOME EXPO

+31 30 888 78 77

+32 9 274 03 25

www.secondhome-expo.com

info@secondhome-expo.com

Deelnemen aan één van onze beurzen?



Jaarbeurs Utrecht
8-10 maart 2019

Antwerp Expo
18-19 mei 2019

Jaarbeurs Utrecht
4-6 oktober 2019

Flanders Expo Gent
11-13 oktober 2019

MECC Maastricht
25-26 januari 2020

Flanders Expo Gent
14-16 februari 2020

Jaarbeurs Utrecht
6-8 maart 2020

Beurzen

Second Home Expo is dé beurs als het gaat over de aankoop van tweede verblijven. 
Met meerdere edities in verschillende regio’s streven we ernaar om kwalitatieve 
bezoekers te vinden voor onze exposanten. We zorgen er dus voor dat de deelnemers 
in contact komen met zowel bestaande als nieuwe klanten via onze beurzen, de portal 
en de nieuwsbrieven.

Voor onze bezoekers moet Second Home Expo de plaats zijn waar ze hun zoektocht 
naar een tweede verblijf starten. Naast het aanbod van woningen is Second Home 
Expo dus ook de de plaats waar potentiële kopers informatie kunnen vinden over de 
aankoop van een vakantiewoning.

SECOND HOME EXPO

+31 30 888 78 77

+32 9 274 03 25

www.secondhome-expo.com

info@secondhome-expo.com

Deelnemen aan één van onze beurzen?

Vakantievastgoed op Kaapverdië is in volle ontwikkeling.  
Ga voor toprendementen binnen handbereik en investeer in 
luxueus 5-sterrenvastgoed. Een zorgeloze investering in een 
toeristische groeimarkt.

GENIET 15 JAAR LANG 
VAN TOPRENDEMENTEN Kaapverdie

•  De rendementen worden contractueel vastgelegd.
•  U wordt eigenaar van de grond en het gebouw.  

Dit wordt vastgelegd met een notariële akte.
•  Geen zorgen over bijkomende kosten voor onderhoud. 

NETTO VERHUUR
OPBRENGST VOOR 

10 JAAR

5%
NA 5 JAAR 
MINIMUM

NETTO VERHUUR
OPBRENGST  
VANAF DAG 1

7%
5 JAAR 
LANG

Contacteer ons voor meer info 
• +32 (0)16 60 60 39 
• contact@livingonthebeach.com
• www.livingonthebeach.com
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Bannering
Op 2HB, maar ook in onze wekelijkse mailings zijn er een 
beperkt aantal bannermogelijkheden. 

De algemene doelstelling van 2HB blijft om sfeer en beleving te 
brengen over tweede verblijven in België en verder informatief te 
werken. In deze optiek wordt het aantal bannermogelijkheden 
dan ook beperkt gehouden en beschouwen we het als een 

DIVERS aanvulling op het platform. Op 2HB, onder “vind uw tweede verblijf” en “2HB gaat vreemd” is 
bannering mogelijk in 2 formaten, in de “mailings” is dit in 1 formaat. 

Mailings
Wekelijks worden er door 2HB mailings verzonden naar 
zowel B2B als B2C adressen. Als organisatie heeft u de 
mogelijkheid om uw project en/of pand hierin te laten 
opnemen, in de door u gewenste week, maar u beschikt 
ook over de mogelijkheid om een volledige mailing met uw 
items te laten opnemen. De mailings die verzonden worden 
door 2HB zijn marktconform en in overeenstemming met 
de richtlijnen van de privacy wetgeving.

Spotlight
Binnen “spotlight” plaatsen we een bepaald pand/project extra in de kijker door hierover 
een bijzonder nieuwsbericht te plaatsen in de “newswall”. Het bericht wordt geschreven 
door 2HB op basis van de gegevens op uw project/pandpagina en bovendien aangevuld 
met extra informatie over de regio/stad zelf. Een “spotlight” wordt steeds gepubliceerd 
op een vast tijdstip en wordt ook doorgeplaatst naar alle socialmediatools van 2HB. 
“Spotlight” berichten hebben steeds een hoog bereik. 



Project van de maand (FB)
Op de Facebookpagina van 2HB wordt er iedere maand 
een “project van de maand” gepresenteerd en wordt het 
ook opgenomen in de mailings. Iedere woensdag van die 
maand worden er berichten over dit project gepresenteerd 
op basis van de projectpagina op 2HB. De berichten 

kunnen gaan over het 
project zelf, een video, 
de mogelijkheid tot 
het downloaden van 
een brochure, foto’s die 
gepresenteerd worden, 
open-huis-dagen… en 
er wordt steeds verder 
verwezen naar de 
projectpagina op 2HB 
zelf.

Hoofdfoto/Nieuwsberichten 
Op 2HB zijn er doorlopend nieuwigheden en ontwikkelingen waarop u als organisatie kan 
intekenen. Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw projectfoto als hoofdfoto op de 
homepagina te plaatsen en zo te genieten van maximale zichtbaarheid of nieuwsberichten 
te plaatsen op de 2HB-newswall.

In een vrijblijvend gesprek informeren wij u over alle mogelijkheden om uw project, 
bedrijf en/of panden optimaal te visualiseren. 



Bij een tweede verblijf draait het veelal om “sfeer en 
beleving”, het happy gevoel, relaxen en ontspannen na het 
dagdagelijkse.  In die context breien we met “Hebbertjes” 
een verlengstuk aan het tweede verblijf segment en dus 
kan u vanaf nu de rubriek “Hebbertjes” vinden op 2HB.

“Hebbertjes” zijn zaken, dingen, gadgets... die het leven 
in een tweede verblijf leuker en aangenamer maken.  Dit 
kan culinair zijn, gadgets in de keuken, lifestyle zaken, 
interieur, party elementen of gewoon zaken die zorgen 
voor een ontspannen en happy gevoel in een tweede 
verblijf.

Op “Hebbertjes” is het niet de bedoeling om een 
hoeveelheid aan bepaalde artikelen te brengen maar juist 
wat exclusiever en op maat te werken richting een tweede 
verblijf.   

HEBBERTJES NIEUW

Als organisatie kan u uw product en/of dienst presenteren op 2HB in woord en beeld in 
een afzonderlijke “Hebbertjes” pagina.  De tekst en foto’s worden door u aangeleverd en 
wij zorgen voor een redactiecontrole en plaatsing en dit een volledig jaar lang.

Uw product en/of dienst wordt geplaatst als “Hebbertje” en u heeft zo een exclusievere vorm 
van promotie, 365 dagen, online en 24/24 
beschikbaar.  Van ieder “Hebbertje” wordt 
er trouwens een content-artikel gemaakt 
door ons dat vervolgens doorgeplaatst 
wordt naar onze social media tools.  Alle 
“Hebbertjes” worden trouwens constant 
gepromoot via bannering op onze website, 
mailings en wekelijks op Facebook.

Contacteer ons via info@hebbertjes.be 
als ook u de promotie via “Hebbertjes” wil 
starten.



HOUSEHUNTING NIEUW

Met “Househunting” gaat 2HB voor een geïnteresseerde op zoek naar zijn droom “tweede 
verblijf ” in België.  Of dit nu een appartement aan zee is met een binnenzwembad, 

een kasteel in de Ardennen met 
paardenstallen of een goede investering 
in een vakantiepark…   Wij zoeken het 
voor hun uit!

Aan de hand van een uitgebreide 
checklist en diverse parameters proberen 
wij een zo goed mogelijk zoekprofiel te 
schetsen en op basis van deze gegevens 
gaan wij kijken welke panden hieraan 
het beste beantwoorden.

Voor de keuze van de meest geschikte 
panden gaan we kijken naar onze 
“househuntingpoule” waar u als 

professionele partij deel van kan uit maken.  Naast deze 
inschrijving kan u projecten en/panden plaatsen op 2HB 
en u registreren als 2de verblijf specialist voor uw regio.  

Hoe ruimer de samenwerking met 2HB, hoe hoger uw 
ranking in de “househuntingpoule” zal zijn.

Door u in te schrijven op de “househuntingpoule” zullen 
uw verkoopkansen verhogen want u zal in de toekomst 
potentiële en meer maatwerkgerichte klanten over de vloer 
krijgen.

Als u interesse heeft in deze nieuwe en uitzonderlijke 
service kan u steeds contact met ons opnemen.



weede verblijf
specialistT1

Word nu specialist +
plaats 10 panden

voor slechts €199

Online videocoaching  
op maat

Online  
woordenschattrainer

Kruid je talenkennis  
met leuke uitdrukkingen

Oefen je zakelijke  
sleutelzinnen

Usefull  
tips & tricks

The  
Language Well

Niet zomaar een taalopleiding

Where language and business communication meet
www.elohim.be

@Elohim Language Services

Play theONLINE LANGUAGEGAMES

  

  



“Niche” is een jaarlijkse uitgave van het 2HB B2B-magazine. Een 
magazine over de mogelijkheden die 2HB u kan bieden.

De doelgroep van het 2HB B2B-businessmagazine zijn 
vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars, bouwheren, professionele 
partijen, … die actief zijn in het tweede verblijf-segment. Het 
businessmagazine zal jaarlijks verschijnen en nationaal 
verdeeld worden via o.a. afspraken, professionele partners, 
vakorganisaties en vakbeurzen.

In het business magazine voorzien we een beperkt aantal publicitaire 
mogelijkheden in redactie en advertenties. Het uitgangspunt is dat 
we hierin exclusief werken en dat er geen gelijkaardige partijen 
zullen opgenomen worden. Planning en invulling voor de volgende 
editie is voorzien voor het najaar 2019.

NICHE



2HB GAAT VREEMD NIEUW

2HB is het unieke, exclusieve platform voor een tweede 
verblijf in België en dit in de ruime zin van het woord.

De voordelen voor een tweede verblijf in België zijn dan 
ook “legio” maar toch kan het gebeuren dat de zin en de 
interesse toch ergens anders zou liggen.  Met “2HB gaat 
vreemd” bieden wij hiervoor een gepaste oplossing.  

“2HB gaat vreemd” is geen rubriek voor 
contactadvertenties maar een exclusief medium waar 
aanbieders van buitenlands vastgoed zich kunnen 
presenteren met hun panden.  Het is exclusief omdat er 
per land maar 1 aanbieder zal toegelaten worden.  Een 
samenwerking loopt per jaar en een bestaande aanbieder 
van een land heeft absolute voorrang tot verlenging 
op een andere potentiële aanbieder.  Bovendien kan 
“2HB gaat vreemd” gecombineerd worden met het 

partnership waardoor er een totale en unieke vorm van 
samenwerking ontstaat.

Door de jarenlange ervaring van 2HB in het Second 
Home milieu kennen wij heel wat aanbieders.  Partijen 
die zich presenteren op “2HB gaat vreemd” staan dan ook 
garant voor hun betrouwbaarheid, degelijkheid en 
opvolging voor de aankoop van een tweede verblijf 
in het buitenland.

Voor meer informatie over “2HB gaat vreemd” kan u 
altijd contact opnemen met onze diensten.

gaat
vreemd



Midden 2019 is de publicatie voorzien van de eerste uitgave van ons lifestylemagazine “Secrets”. 

“Secrets” gaat over tweede verblijven in België met aandacht voor nieuwprojecten, regio’s, 
panden, exclusieve ontwikkelingen, projectontwikkelaars, bouwheren, lifestyle, culinaire 
aangelegenheden… Kortom alles wat past binnen de wereld van “tweede verblijven”.

“Secrets” is niet het zoveelste magazine maar een product met een ziel dat een blijvende plaats zal 
krijgen in de media. Met “Secrets” gaan we sfeer en beleving brengen van een bijzonder niveau 
dat de tweede verblijf-sector waardig is. 

Binnen “Secrets” zijn er verschillende publicitaire mogelijkheden zoals advertenties maar ook 
redactionele stukken en reportages over uw project. 
“Secrets” zal op exclusieve plaatsen verdeeld worden zoals hotels, restaurants, beurzen, 
evenementen maar ook bij onze B2B-partners. Het is de bedoelding om van “Secrets” een blad 
te maken dat blijft liggen door zijn uitstraling en inhoud. Voor 2019 voorzien we 1 uitgave, vanaf 
2020 streven we naar 2 uitgaven, een lente & zomereditie naast een herfst & winterexemplaar.

Contacteer ons vandaag nog als u ook wil kennismaken met “Secrets”.

SECRETS
WORDT

VERWACHT



2HB VOLGEN

Contact 2HB
p/a Rozenkranslaan 143 / 21
B-3600 GENK
T +32(0)483 402 431
info@2HB.immo
www.2HB.immo
OR BE0 707.381.401

Naast het platform 2HB.immo kan u ons volgen via verschillende socialmediatools zoals 
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram en Pinterest.

Daarnaast kan iedereen zich inschrijven op “ikwilmeer2HB”, de nieuwsbrief die u al het 
nieuws brengt over tweede verblijven in België.

Binnen onze socialmediatools hebben wij ook een korf van publicitaire SEA-mogelijkheden 
die wij u graag persoonlijk komen toelichten om een 2HB-voorstel op maat uit te werken 
voor uw organisatie.

Verantwoordelijke uitgever: 2HB / Luc Notermans, Genk.



Wenst u een vastgoedwebsite 
die bezoekers overtuigt?
  BESPAAR VEEL TĲD DOOR DE VOLLEDIGE INTEGRATIE VAN UW VASTGOEDSOFTWARE
    ZOALS WHISE, FORTISSIMMO, SKARABEE, ...

TEL.  32 89 20.17.04    EEMAIL. HELLOONOVATION.BE
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