
O
N

EN
 M

ET
 S

TI
JL

W



Wat wij u bieden
Wij kijken graag binnen in stijlvolle huizen en appartementen. Daarbij hebben we oog voor architectuur, binnenhuisinrichting, decoratie en tuinaanleg. Specialisten geven stijltips, we focussen op de nieuwste trends en innovatieve ontwikkelingen die 
goed zijn voor mens en milieu. En we geven de lezer ook praktisch advies rond bouwtechnieken en het gebruik van ruwbouwmaterialen, verf en stoffering. Binnen dit kader kunnen we u, uw werk, producten en knowhow in de kijker plaatsen.
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Aandacht op TV
Patrick Retour mag zijn boeken regelmatig voorstellen op tv. De auteur heeft ook een eigen programma rond huis & tuin op RTV TV, internet en alle sociale media: At Home. Enkele fragmenten bekijken? Surf naar www.patrickretour.net 
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Spring in het oog met stijl

Met het succes van Wonen met stijl doorheen 
de jaren is nog maar eens bewezen dat 
publicitaire reportages met een redactioneel 
informatief karakter, zoals u ze vindt in deze 
boeken van de hand van Patrick Retour, 
geloofwaardig overkomen en de mensen 
aanspreken. In totaal gingen er immers 
al meer dan een half miljoen van over de 
toonbank en de reeks geniet ruime media-
aandacht.
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De boeken Wonen met stijl verschijnen 
inmiddels ook in het Frans, Engels en Duits: 
Wonen met stijl, Résidences de style, Living 
with style en Wohnen mit Stil.

Aandacht op TV
Patrick Retour mag zijn boeken regelmatig 
voorstellen op tv. De auteur heeft ook een 
eigen programma rond huis & tuin op RTV 
TV, internet en alle sociale media: At Home. 
Enkele fragmenten bekijken? 
Surf naar www.patrickretour.net 





Kwalitatieve partners
De vaste partners van Wonen met stijl 
schragen mee de kwaliteit van de boeken 
en dragen mee de ‘zo ben ik, zo woon ik’ 
boodschap uit. Ons breed bereik bij een 
publiek met smaak danken we o.a. aan de 
samenwerking met: Flamant, Avantgarden, 
Reference villabouw, Suzy Paesmans, Scapa, 
BNP Paribas Fortis, ClimaWorld, Marcotte 
Style, Dauby, Keukenontwerpers, Nordex, 
Peter Deckers, Pure Interior, Recticel, 
Wienerberger,…

Waar verkrijgbaar?
De boeken Wonen met stijl zijn verkrijgbaar 
via alle mogelijke kanalen: de boekhandel, 
webshops, interieurwinkels, boekenclubs, 
allerlei magazines, de partners, 
winkelketens,…  



Landelijk Wonen

Tijdloos

Nest

Chic Gardens

Verschenen artikels
Nationaal en internationaal nemen kranten 
en tijdschriften doorlopend reportages uit 
Wonen met stijl over en geven zo deze 
boekenreeks een enorme uitstraling. 
We doen een greep uit wat er zoal ooit 
verschenen is in Het Laatste Nieuws, Het 
Nieuwsblad, Landelijk wonen, Tijdloos, 
Nest, Elle Decoration, Chic Gardens, 
The Art of Living, Maison Revue en 
Romantisch Wohnen. Meer vindt u op   
www.patrickretour.net onder de rubriek 
‘Persaandacht’.

Elle Decoration
Romantisch Wohnen



Inhoud
In Wonen met stijl zijn we te gast bij 
bewoners van exquise droomhuizen in 
België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland 
en Duitsland. Deze gesmaakte uitgaven 
tonen tijdloze woningen en appartementen, 
nieuwbouw en renovatie, met een 
persoonlijke touch. Om te koesteren op 
de salontafel en steeds weer opnieuw te 
doorbladeren op zoek naar ideetjes voor 
thuis. 

Voor wie?
Alle mogelijke woonstijlen passeren de 
revue: van doorleefd eigentijds over 
gestroomlijnd met design en kunst, tot strak 
klassiek. Dankzij de meesterlijke fotografie 
doen de projecten je echt wegdromen. Je 
ontdekt de mensen achter de gevels die hun 
kleurrijke verhaal doen aan auteur Patrick 
Retour. Wonen met stijl is puur genieten voor 
al wie houdt van stijlvol wonen, en wie houdt 
daar niet van?   





Wonen met stijl concreet
~ Luxueuze boeken met hardcover en in full color
~ Verschijnen bij Standaard Uitgeverij & Manteau
~ Wonen met stijl is een jaaruitgave
~ Stijlvolle fotografie door Mich Verbelen en 
   Eddy Vangroenderbeek
~ Reeds 9 originele titels op de markt
~ De beste reportages werden bovendien extra
   gebundeld in drie compilatieboeken 
~ Oplage per titel: minimum 8.000
~ Met aanwezigheid van grote namen zoals 
   Pieter Porters, Ilse De Meulemeester, 
   Jan des Bouvrie, Piet Boon, Filip Deslee,…
~ Verschijnt in vier talen: 
   Nederland, Frans, Engels en Duits
~ Aanwezig op TV en in kranten en bladen 
~ Totaal verkocht: over de 500.000 stuks
~ Diverse noteringen in de boekentop 10
~ Wil u partner worden? 
   Dan participeert u door de afname van boeken

Contact
Ook u kunt commercieel een rol spelen in dit 
succesverhaal. Bel Patrick Retour op 
+32(0)0496 22 22 66 of mail naar 
info@patrickretour.net. 
Meer info: www.patrickretour.net



tel. +32(0)0496 22 22 66 - info@patrickretour.net - www.patrickretour.net
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