
    CHECKLIST

Uw woning fotograaf-proof

Maak de bedden strak op met neutraal beddengoed (tip: strijk uw 
beddengoed, voor een optimaal resultaat).

Ruim losse kleding op en sluit de kledingkasten.

Zorg dat de eventuele nachtkastjes leeg zijn.

Verwijder eventuele horren voor een goed zicht naar buiten.

Plaats geen spullen onder het bed of op de kast.

Zorg ervoor dat de kinderkamers er fris en ruimtelijk uitzien. Er mag 
speelgoed in de kamers staan, maar haal een teveel aan speelgoed weg. 

SLAAPKAMERS

Zorg ervoor dat de oprit/garage/carport voertuigvrij is.

Maai het gras en verwijder onkruid en mos tussen de tegels. 

Plaats vuilnisbakken, speelgoed en fi etsen uit het zicht.

Zorg ervoor dat de rolluiken, screens en zonneschermen op zijn.

Verwijder lege potten, overgebleven tegels en waslijnen. 

Maak de tuin en/of het balkon schoon en plaats eventueel een vrolijk 
bloemetje om sfeer in de tuin te brengen.

Zorg voor een schone tuinset en plaats (indien het weer het toe laat) de 
kussens erin. 

BUITENZIJDE WONING



EERST KIJKEN DAN KOPENi

Een eerste indruk maken kan maar één keer. Dat geldt ook voor uw woning 
wanneer deze in de verkoop komt. Om potentiële kopers nieuwsgierig te maken 
naar uw woning is een goede woningpresentatie van belang. Deze presentatie 
begint bij het maken van aantrekkelijke foto’s van uw woning. Deze foto’s worden 
door onze marketingafdeling voor zowel de offline als de online promotie van uw 
woning gebruikt. Onze fotografen zijn gespecialiseerd in woningfotografie, in de 
woning bepalen ze welke ruimtes wel óf niet van toegevoegde waarde zijn voor de 
meest optimale woningpresentatie. De fotograaf heeft een uur ingepland om de 
fotorapportage te maken in uw woning. De selectie voor de fotopresentatie bestaat 
gemiddeld uit 15 foto’s. Wanneer u de gehele checklist kunt afvinken kunnen onze 
fotografen zich richten op het beste eindresultaat.

Heeft u vragen over de voorbereiding voor de fotoafspraak of de fotoafspraak zelf, 
neem dan gerust contact op met onze marketingafdeling.  

Zorg voor een frisse indruk, maak alle ruimtes schoon en zorg ook voor 
schone ramen. 

Open alle gordijnen, jaloezieën en vitrage, maar zorg ervoor dat alle ramen 
gesloten zijn.  

Verwijder persoonlijke spullen, zoals fotolijstjes. 

Zorg voor ruimte, hoe meer vloer er te zien is, hoe ruimtelijker de woning 
oogt. 

Werk eventuele kabels, snoeren en opladers weg.

Repareer kleine gebreken, zoals defecte verlichting of losse plinten.

Zorg ervoor dat alle ruimtes toegankelijk zijn.

Ruim seizoenartikelen, zoals kerstversiering op.  

ALGEMEEN

Plaats een mooie plant of vaas met kleurrijke bloemen op tafel, dit brengt 
extra sfeer in de woning.

Verwijder wanneer u huisdieren heeft de eventuele manden en het 
speelgoed. En zorg ervoor dat de dieren het maken van de foto’s niet 
belemmeren. 

Verwijder wanneer u kinderen heeft het speelgoed en de eventuele 
kinderbox. 

Maak de tafels, dressoirs en bureaus leeg. 

Verwijder onnodige spullen, zoals tijdschriften, post en afstandsbedieningen.

Zorg ervoor dat de vensterbank niet te vol staat, dit kan afleidend werken.

WOONKAMER

Zorg voor een leeg aanrechtblad en wasbak. 

Haal zoveel mogelijk apparatuur weg. Een koffiezetapparaat kan blijven staan, 
maar zorg ervoor dat de kabels uit het zicht zijn.

Haal de prullenbak uit het zicht.

Verwijder eventuele magneten en Post-Its van de koelkast. 

KEUKEN

Haal verzorgings- en cosmeticaproducten en apparaten uit het zicht (vergeet 
ook de producten op de badrand of in de douche niet).

Zorg voor een schone spiegel, douche en/of toilet. En sluit het toilet.

Verwijder de wasmand en eventuele badjassen en / of handdoeken.

Haal het douchegordijn weg of zorg voor een nieuw, fris exemplaar.

Verwijder de voorraad toiletrollen. 

Om sfeer aan de badkamer te geven kunt u eventueel een mooie fles parfum 
plaatsen of mooie wellness producten. 

BADKAMER & TOILET


