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Woonmagazine ontwikkelt interieur- en exterieurstijl voor Smart Collectie 

AM en BAM Woningbouw versterken dienstverlening aan 
woonconsument door samenwerking met vtwonen 
 
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, BAM Woningbouw en vtwonen hebben een 
samenwerkingsovereenkomst getekend.  Op basis van deze overeenkomst gaat 
vtwonen bijdragen aan het ontwerp en de styling van interieurs en exterieurs van 
woonprojecten, in het bijzonder de Smart Collectie. Daarnaast zullen AM en BAM 
Woningbouw via het woonmagazine de communicatie met de woonconsument gaan 
intensiveren.  
 
De samenwerkingsovereenkomst is op 5 juni getekend tijdens de vastgoedbeurs 
Provada in Amsterdam door Ard Siekerman (vtwonen/Sanoma Media Netherlands), 
Mario Broos (AM) en Paul Born (BAM Woningbouw).  
 
Stijl ‘vtwonen’ 
De Smart Collectie, ontwikkeld door AM en BAM Woningbouw, bestaat uit de meest 
populaire woningtypen, plattegronden en architectuurstijlen en komt voort uit 
grondig en jarenlang marktonderzoek. Daardoor is de prijs-/kwaliteitverhouding van 
deze woningen hoog, de keuzevrijheid ruim, de time to market kort en sluit deze 
collectie volledig aan bij de wensen van de woonconsument. Inmiddels worden 
woningen uit deze collectie op diverse locaties aangeboden. Binnen de Smart Collectie 
zal vtwonen een moderne woonstijl ontwikkelen. Dit ontwerp zal de vtwonen-stijl 
gaan heten. Daarnaast gaat het woonmagazine een interieurpakket samenstellen 
binnen de Smart Collectie.  
 
Voor AM en BAM Woningbouw is vtwonen, als het meest inspirerende, veelzijdige en 
praktische woonblad van Nederland met een nettobereik van ongeveer 762.000 lezers 
en een online bereik van gemiddeld 60.000, bovendien een uitstekend kanaal voor 
het intensiveren van het contact met woonconsumenten. AM kan voor al haar 
projecten gebruik maken van de stylisten van vtwonen voor de inrichting van de 
plattegronden en de visualisatie van de interieurs om de consumenten beter te 
adviseren ten aanzien van de wooninrichting en –sfeer.  
  
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 



• vtwonen, secretariaat redactie vtwonen, telefoon (088) 556 46 00 of 
s.vt.wonen.nl@sanoma.com 

• AM, afdeling in- en externe communicatie, telefoon (030) 609 72 22 of 
communicatie@am.nl 

• BAM Woningbouw, afdeling marketing & innovatie, telefoon (030) 659 89 44 
of info@bamwoningbouw.nl. 

 
Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden via www.am.nl/illustraties.   
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