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Betere foto’s voor een snellere verkoop
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Beste woningverkoper,

Deze gratis Huizenpartner Toolkit is samengesteld door Huizenpartner.nl. 
Sinds 2002 hebben we duizenden van onze klanten geholpen hun huis zelf te verkopen zonder 
makelaar. 

Zo wisten we tot vandaag meer dan € 10 miljoen aan makelaarscourtage te besparen. We zijn een 
top 3 doe-het-zelf verkoopwebsite en we bieden als enige in Nederland de unieke  DirectRaak™-
verkoopaanpak.

Alle waardevolle ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, delen wij graag met u. 
U vindt die allemaal overzichtelijk terug als praktische tips in deze toolkit. Zo heeft u ‘goud in 
handen’ voor een succesvolle verkoop van uw woning. 

Natuurlijk zien wij er naar uit ook u als klant de DirectRaak™-verkoop te laten ervaren. 
Dat besluit u zelf. U mag van ons op elke punt in uw verkoop de hoogste kwaliteit verwachten. 
In elk geval veel plezier van deze gratis Huizenpartner toolkit en succes bij het zelf verkopen!

Reken op Huizenpartner.nl

PS  Download ook de bijbehorende gratis Toolkit: Pakkende verkoopteksten
voor uw woning – betere teksten voor een snellere verkoop
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Welkomswoord
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Inhoudsopgave TOOLKIT

U vindt in deze toolkit de volgende onderwerpen
De basis van goed fotograferen
Maak uw beste woningfoto’s
Maak uw huis verkoopbaar: verkoopstyling
Meld uw woning aan bij álle woningzoekers
Maak extra reclame voor uw huis
Extra promotiehulp met Huizenpartner Verkoopversnellers™
Samenvatting van alle tips
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Een goede foto zegt meer dan 1000 woorden
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De basiskneepjes van het fotograferen

Details geven kwaliteit aan

U hoeft niet altijd álles te willen 
laten zien. Detailopnames 
geven kijkers  het gevoel van 
échte kwaliteit. Kies er een paar.

Details geven kwaliteit aan

U hoeft niet altijd álles te willen 
laten zien. Detailopnames 
geven kijkers  het gevoel van 
échte kwaliteit. Kies er een paar.

Zie uw foto als een schilderij

Zorg dat wat u wilt vertellen 
áltijd gecentreerd is en 
voldoende beeldmarge kent. 
Iets meer ondermarge dan 
bovenmarge geeft balans! 

Zie uw foto als een schilderij

Zorg dat wat u wilt vertellen 
áltijd gecentreerd is en 
voldoende beeldmarge kent. 
Iets meer ondermarge dan 
bovenmarge geeft balans! 

goed

goed
Deze fraai gevormde wastafel vertelt alles over 
de badkamer

fout
De lucht is net voldoende.
Je mist een onderzijde/straat

goed
Waar schilderij, juiste perspectief en zijmarges
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Nog meer kneepjes …

Méér perspectief

Verrassende 
perspectieven 
geven ruimte, 
diepte en leven aan 
uw beelden. Goede 
fotografen liggen, 
kruipen en klimmen 
(stoel is voldoende) 
en bekijken zo de 
wereld vanuit die 
bétere hoek.

Méér licht

Zorg altijd voor 
maximaal licht.  
Zonder goed licht 
creëert u geen 
fraaie, frisse kleuren.

Méér perspectief

Verrassende 
perspectieven 
geven ruimte, 
diepte en leven aan 
uw beelden. Goede 
fotografen liggen, 
kruipen en klimmen 
(stoel is voldoende) 
en bekijken zo de 
wereld vanuit die 
bétere hoek.

Méér licht

Zorg altijd voor 
maximaal licht.  
Zonder goed licht 
creëert u geen 
fraaie, frisse kleuren.

goed
Staande op hoogte schept nu extra ruimtel

goed
Verrassend perspectief

goed

goed
Sfeervol verlicht
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een laatste tip … bijna aan de slag

Gebruik voorgronden

Zorg ervoor dat u foto’s 
niet te saai zijn om naar 
te kijken. Een erg effectief  
hulpmiddel hiervoor is:

Gebruik eens een voor-
grond. Dit maakt de foto 
veel levendiger en 
perspectiefvoller. 

Denk bij élke foto na wat 
de mooiste plaat  
oplevert: staand of 
liggend. Liggend heeft 
altijd de voorkeur!

Gebruik voorgronden

Zorg ervoor dat u foto’s 
niet te saai zijn om naar 
te kijken. Een erg effectief  
hulpmiddel hiervoor is:

Gebruik eens een voor-
grond. Dit maakt de foto 
veel levendiger en 
perspectiefvoller. 

Denk bij élke foto na wat 
de mooiste plaat  
oplevert: staand of 
liggend. Liggend heeft 
altijd de voorkeur!

fout
De keuken wordt te diep en saai.
Ook wegens de staande foto.
Doe áltijd de verlichting aan

goed
Plant in hoek en de keukenspots aan,  
geven de juiste balans en sfeer

goed
Fraai voorbeeld van een juiste 

voorgrond met tafel en 
contrasterende tafelplant
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Hou de camera stil !

Scherpe foto’s 
spreken

Het stilhouden van de 
camera is van belang 
voor de scherpte en 
helderheid van de foto.

Tips
• Leun ergens tegenaan.
• Druk ellebogen tegen 

het  lichaam.
• Lichtjes op de. 

ontspanknop drukken
• Na het knippen de 

camera nog 1 seconde
stilhouden.

Het gebruik van een 
statief met afstands-
bediening geeft 
natuurlijk het beste 
resultaat.

Scherpe foto’s 
spreken

Het stilhouden van de 
camera is van belang 
voor de scherpte en 
helderheid van de foto.

Tips
• Leun ergens tegenaan.
• Druk ellebogen tegen 

het  lichaam.
• Lichtjes op de. 

ontspanknop drukken
• Na het knippen de 

camera nog 1 seconde
stilhouden.

Het gebruik van een 
statief met afstands-
bediening geeft 
natuurlijk het beste 
resultaat.

fout
Bewogen, dus veel minder
scherp

goed
Mooie scherpe foto
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Zorg voor voldoende resolutie !

Scherpe foto’s (2)

Stuur altijd de originele 
fotoresolutie van uw 
digitale camera op naar 
Huizenpartner.nl (> 250 kB
en 350 px in breedte).

U kunt foto’s via uw eigen 
aangemaakte account op 
Huizenpartner.nl onder 
Mijn Huizenpartner 
uploaden of u kunt ze 
e-mailen naar 
info@huizenpartner.nl

Wanneer u foto’s per 
email opstuurt en uw 
email programma vraagt 
om uw foto’s te 
verkleinen, keur dat niet 
goed. Zo behoudt u in het 
verzenden de hoogste 
originele fotoresolutie.

Scherpe foto’s (2)

Stuur altijd de originele 
fotoresolutie van uw 
digitale camera op naar 
Huizenpartner.nl (> 250 kB
en 350 px in breedte).

U kunt foto’s via uw eigen 
aangemaakte account op 
Huizenpartner.nl onder 
Mijn Huizenpartner 
uploaden of u kunt ze 
e-mailen naar 
info@huizenpartner.nl

Wanneer u foto’s per 
email opstuurt en uw 
email programma vraagt 
om uw foto’s te 
verkleinen, keur dat niet 
goed. Zo behoudt u in het 
verzenden de hoogste 
originele fotoresolutie.

fout
Met onvoldoende resolutie 
opgestuurd. Minder dan 250 kB
en 350 px in de breedte

goed
Mooie scherpe foto

Meer dan 600 kB en 1500 px
in de breedte
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Uw foto’s worden altijd geoptimaliseerd

goed
Geoptimaliseerd.
Het Huizenpartner 
designteam haalt het beste 
uit al uw foto’s

fout
Origineel.
Mooie foto’s maar 
eigenlijk 
onderbelicht

Gebruik zon- en 
kunstlicht goed

De mooiste foto’s worden 
geknipt op een zonnige dag 
maar niet wanneer de zon 
het sterkt is rond de 
middag.  Knip bij voorkeur ‘s 
ochtends of ‘s middags als 
de zon lager staat en altijd 
met de zon in uw rug 
wanneer mogelijk.

Maar … maak u niet druk

Het Huizenpartner design 
team maakt ook van minder 
belichte foto’s gegaran-
deerd prachtplaatjes …

Gebruik zon- en 
kunstlicht goed

De mooiste foto’s worden 
geknipt op een zonnige dag 
maar niet wanneer de zon 
het sterkt is rond de 
middag.  Knip bij voorkeur ‘s 
ochtends of ‘s middags als 
de zon lager staat en altijd 
met de zon in uw rug 
wanneer mogelijk.

Maar … maak u niet druk

Het Huizenpartner design 
team maakt ook van minder 
belichte foto’s gegaran-
deerd prachtplaatjes …
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Aan de slag. De beste foto’s van uw woning
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Uw hoofdfoto, de allerbelangrijkste

De eerste klap …

is een daalder waard. 
Besteedt de meeste 
aandacht aan het maken 
van uw hoofdfoto. Hier 
ligt de sleutel of uw huis 
uitnodigend genoeg is 
om verder te bekijken.

Opnieuw perspectief

Indien u een diepe 
woning heeft, neem dan   
het juiste perspectief dat 
deze gevel ook laat zien. 
Knip een woning nooit
frontaal van voren. 

Het geeft nog een extra 
fraai  resultaat als u op 
straat gaat liggen en de 
woning dus schuin naar 
boven vanuit een linker-
of rechterhoek 
fotografeert.

De eerste klap …

is een daalder waard. 
Besteedt de meeste 
aandacht aan het maken 
van uw hoofdfoto. Hier 
ligt de sleutel of uw huis 
uitnodigend genoeg is 
om verder te bekijken.

Opnieuw perspectief

Indien u een diepe 
woning heeft, neem dan   
het juiste perspectief dat 
deze gevel ook laat zien. 
Knip een woning nooit
frontaal van voren. 

Het geeft nog een extra 
fraai  resultaat als u op 
straat gaat liggen en de 
woning dus schuin naar 
boven vanuit een linker-
of rechterhoek 
fotografeert.

goed
Deze foto verkoopt wél. 
Meer omgeving. Beter perspectief. Rolluiken 
open. Oprit schoon en totaal straatbeeld

fout
Geen auto’s op de oprit. Rolluiken altijd
open. Vermeldt deze gewoon in de 
verkooptekst. Bij voorkeur
altijd liggende foto’s en laat de omgeving 
van de woning zien

goed
De beste hoofdfoto is niet perse de voorzijde
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Maak indruk met uw 
achtergevel
Ga in het achterste 
gedeelte van uw tuin 
staan en ga hierbij zo 
diep mogelijk op uw 
knieën zitten (of ga 
liggen).
Knip een foto van de 
achtergevel. Doordat de 
foto omhoog wordt 
geknipt komt de gevel 
nog mooier over.
U laat gelijk de diepte 
van uw tuin zien.

Maak indruk met uw 
achtergevel
Ga in het achterste 
gedeelte van uw tuin 
staan en ga hierbij zo 
diep mogelijk op uw 
knieën zitten (of ga 
liggen).
Knip een foto van de 
achtergevel. Doordat de 
foto omhoog wordt 
geknipt komt de gevel 
nog mooier over.
U laat gelijk de diepte 
van uw tuin zien.

De achtergevel, net zo belangrijk

fout
Diepte van de tuin komt
niet tot zijn recht. Knip later
extra detail van achtergevel 
en terras

goed
Mooie achtergevelfoto 

met veel diepte
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Een uitstraling die werkt
U weet het beste met welke 
uitstraling uw woning het beste 
tot haar recht komt en wat de 
sterke punten van uw woning 
zijn.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn: rust, ruimte en veel licht. 
Zorg dan dat uw foto-overzicht 
deze uitstraling versterkt. 

Probeer niet volledig te zijn. 
Foto’s moeten uitnodigen tot 
een bezichtiging, alwaar u de 
unieke mogelijkheden van uw 
woning uitgebreid kunt  laten 
zien. 

Een uitstraling die werkt
U weet het beste met welke 
uitstraling uw woning het beste 
tot haar recht komt en wat de 
sterke punten van uw woning 
zijn.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn: rust, ruimte en veel licht. 
Zorg dan dat uw foto-overzicht 
deze uitstraling versterkt. 

Probeer niet volledig te zijn. 
Foto’s moeten uitnodigen tot 
een bezichtiging, alwaar u de 
unieke mogelijkheden van uw 
woning uitgebreid kunt  laten 
zien. 

Juiste uitstraling is bepalend

goed
Licht en ruimte

goed
Ruimte. Alles is geoorloofd. Huizenpartner maakt ook panorama’s van uw foto’s

S T Y L I N G – T I P
Om de ruimte groter te 
laten lijken, haal voor de 
foto een meubelstuk weg. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Om de ruimte groter te 
laten lijken, haal voor de 
foto een meubelstuk weg. 
StylingandMore

goed
Groen. Rustiek
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Een verzorgde tuin spreekt

Uw tuin verkoopklaar 
maken

• Gras gemaaid.
• Hagen en struiken geknipt

en eventueel uitdunnen
voor meer zicht op de
woning vanaf de straat.

• Onkruid verwijderd.
• Afval verwijderd.
• Oprit/tuinpad schoon.
• Vuilcontainers weg. 
• Richt enkele zitjes in.

Uw tuin verkoopklaar 
maken

• Gras gemaaid.
• Hagen en struiken geknipt

en eventueel uitdunnen
voor meer zicht op de
woning vanaf de straat.

• Onkruid verwijderd.
• Afval verwijderd.
• Oprit/tuinpad schoon.
• Vuilcontainers weg. 
• Richt enkele zitjes in.

S T Y L I N G – T I P
Zorg dat de voorzijde/tuin 
er netjes uitziet, plaats een 
bloeiende of groene plant 
naast de entree. 
Uitnodigend.
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Zorg dat de voorzijde/tuin 
er netjes uitziet, plaats een 
bloeiende of groene plant 
naast de entree. 
Uitnodigend.
StylingandMore

fout
Zelfs verkoop mét tuinman 
helpt hier helaas niet aan

goed
Prachtig verzorgd. Mooi standpunt en diepte door de voorgrond
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Reken op Huizenpartner. Verkoopstyling.

Verkoopstyling loont! 

Indien gewenst schakelt 
Huizenpartner.nl optioneel 
voor een bedrag v.a. € 150,-
een professionele stylist(e) 
van StylingandMore in.

U ontvangt tijdens het 
bezoek uitgebreid advies 
over wat u per kamer het 
best kunt veranderen. Zo 
zorgt u dat uw huis zo goed 
mogelijk gepresenteerd 
wordt en dus sneller 
verkoopt.

Geef je huis de profes-
sionele aandacht die het 
verdient. 

Bestel verkoopversnellers 
eenvoudig op  
www.huizenpartner.nl

Verkoopstyling loont! 

Indien gewenst schakelt 
Huizenpartner.nl optioneel 
voor een bedrag v.a. € 150,-
een professionele stylist(e) 
van StylingandMore in.

U ontvangt tijdens het 
bezoek uitgebreid advies 
over wat u per kamer het 
best kunt veranderen. Zo 
zorgt u dat uw huis zo goed 
mogelijk gepresenteerd 
wordt en dus sneller 
verkoopt.

Geef je huis de profes-
sionele aandacht die het 
verdient. 

Bestel verkoopversnellers 
eenvoudig op  
www.huizenpartner.nl

S T Y L I N G – T I P
Deze tips zijn afkomstig 
van Monique van Keer, 
eigenaar van bureau 
StylingandMore. Geef je 
huis de aandacht die het 
verdient.
www.StylingandMore.nl

S T Y L I N G – T I P
Deze tips zijn afkomstig 
van Monique van Keer, 
eigenaar van bureau 
StylingandMore. Geef je 
huis de aandacht die het 
verdient.
www.StylingandMore.nl

Monique van Keer
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Eenmaal binnen …

Inrichting en decoraties 

Bekijk uw eigen inrichting 
en decoraties als een 
buitenstaander. 
Een kandidaat-koper voelt 
zich meer op zijn gemak bij 
een algemene, neutrale 
uitstraling en algemene 
zaken zoals een fruitschaal 
of een fris boekt op tafel.

Zet een teveel aan 
decoratieattributen en echt 
persoonlijke zaken, zoals 
foto’s etc. gewoon even in 
de kast. 

Zorg dat uw woning er 
mooi opgeruimd uitziet. 

Inrichting en decoraties 

Bekijk uw eigen inrichting 
en decoraties als een 
buitenstaander. 
Een kandidaat-koper voelt 
zich meer op zijn gemak bij 
een algemene, neutrale 
uitstraling en algemene 
zaken zoals een fruitschaal 
of een fris boekt op tafel.

Zet een teveel aan 
decoratieattributen en echt 
persoonlijke zaken, zoals 
foto’s etc. gewoon even in 
de kast. 

Zorg dat uw woning er 
mooi opgeruimd uitziet. 

S T Y L I N G – T I P
Je weet dat je gaat 
verhuizen. Begin met 
opruimen en sla spullen 
die je tijdelijk kan missen 
elders op. Bij familie of 
huur een ruimte. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Je weet dat je gaat 
verhuizen. Begin met 
opruimen en sla spullen 
die je tijdelijk kan missen 
elders op. Bij familie of 
huur een ruimte. 
StylingandMore

fout
Voor. Te veel poespas en te vol

goed
Na. Stylingadvies van StylingandMore: 

rust en ruimte. Extra kosten: geen.
Materialen van eigenaar 
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… creëer ruimte

Ruimtelijke inrichting 

• Niet teveel meubels 
Haal er eventueel een paar 
weg of verander eens uw 
inrichting.

• Laat zoveel mogelijk licht 
binnen.

• Geef de wanden eventueel 
een nieuwe verfbeurt door 
deze licht te kleuren. 

• Gebruik ook hier een  
opstapje om perspectief te  
creëren.

Ruimtelijke inrichting 

• Niet teveel meubels 
Haal er eventueel een paar 
weg of verander eens uw 
inrichting.

• Laat zoveel mogelijk licht 
binnen.

• Geef de wanden eventueel 
een nieuwe verfbeurt door 
deze licht te kleuren. 

• Gebruik ook hier een  
opstapje om perspectief te  
creëren.

fout
Geen computerplekjes in de woonkamer. Het geeft 
de indruk dat er elders geen plek voor is

fout
Eigenlijk is alles fout aan deze foto. 
Te vol, te rommelig, te donker o.a. tapijten, slechte hoekfout

Gezellig, maar te vol en te persoonlijk met koeienhuid
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De woonkamer: uw visitekaartje

Woonkamer tips 

• De woonkamer is voor veel 
kandidaatkopers erg 
belangrijk. Hier wordt veel 
tijd in doorgebracht.

• Knip foto’s van het  
zitgedeelte én het 
eetgedeelte.

• Open eventuele terras, 
tuin- en fraaie doorkijk-
deuren.  Dit creëert ruimte 
en sfeer.

• Niet teveel attributen en  
meubels, dat zorgt weer 
voor rust.

• Zet sfeerlampjes aan.

• Ruim het kinderspeelgoed 
en tijdschriften op.

Woonkamer tips 

• De woonkamer is voor veel 
kandidaatkopers erg 
belangrijk. Hier wordt veel 
tijd in doorgebracht.

• Knip foto’s van het  
zitgedeelte én het 
eetgedeelte.

• Open eventuele terras, 
tuin- en fraaie doorkijk-
deuren.  Dit creëert ruimte 
en sfeer.

• Niet teveel attributen en  
meubels, dat zorgt weer 
voor rust.

• Zet sfeerlampjes aan.

• Ruim het kinderspeelgoed 
en tijdschriften op.

fout
Jammer van de gordijnen. 
Open ze allemaal

S T Y L I N G – T I P
Open gordijnen zoveel 
mogelijk voor licht en 
doorkijk naar buiten. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Open gordijnen zoveel 
mogelijk voor licht en 
doorkijk naar buiten. 
StylingandMore

goed
Fraai. Ondanks de slingers

die weg zouden mogen
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Scoren met een sfeervolle, schone keuken

De keuken is bepalend 

Uit Huizenpartner.nl 
onderzoek blijkt dat de 
keuken met de badkamer 
het belangrijkste vertrek is 
waarop een koop 
uiteindelijk wél of toch niet
doorgaat.

Maak bij het fotograferen 
van uw keuken sfeerlampjes 
aan. Én toon de keuken echt 
schoon en geordend. Dit 
geeft het beste resultaat.

De keuken is bepalend 

Uit Huizenpartner.nl 
onderzoek blijkt dat de 
keuken met de badkamer 
het belangrijkste vertrek is 
waarop een koop 
uiteindelijk wél of toch niet
doorgaat.

Maak bij het fotograferen 
van uw keuken sfeerlampjes 
aan. Én toon de keuken echt 
schoon en geordend. Dit 
geeft het beste resultaat.

S T Y L I N G – T I P
Ruim het aanrecht op, en 
gebruik slecht 1 á 2 
kleuren in de  accessoires. 
Haal ook de spullen 
bovenop de kastjes weg. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Ruim het aanrecht op, en 
gebruik slecht 1 á 2 
kleuren in de  accessoires. 
Haal ook de spullen 
bovenop de kastjes weg. 
StylingandMoregoed

Prachtig. Bijna professioneel. Let op de beperkte accessoires. 
Een bloeiende of groene plant zou nog wel wat meer sfeer geven
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En sta stil bij sfeer …

Sfeer maakt wat los 

Bij een verkoop wordt vaak 
ingespeeld op sfeer.

U kan het ook. Knip een foto 
van een sfeervol hoekje in 
de tuin of binnen. Een mooi 
beeld of een rozenstruik 
spreekt tot de verbeelding.

Zet uw (sfeer)lampen altijd 
overdag aan voor nog 
mooiere fotoresultaten.

Sfeer maakt wat los 

Bij een verkoop wordt vaak 
ingespeeld op sfeer.

U kan het ook. Knip een foto 
van een sfeervol hoekje in 
de tuin of binnen. Een mooi 
beeld of een rozenstruik 
spreekt tot de verbeelding.

Zet uw (sfeer)lampen altijd 
overdag aan voor nog 
mooiere fotoresultaten.

S T Y L I N G – T I P
Sfeer zit vaak in kleine 
dingen: die fraaie 
tafelschikking, dat aardige 
bloemetje of die speciale  
detail opname. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Sfeer zit vaak in kleine 
dingen: die fraaie 
tafelschikking, dat aardige 
bloemetje of die speciale  
detail opname. 
StylingandMore

goed
Allemaal erg fraai:
De gedekte tafel.
Het raamdetail.
De mooie groene
wandelroute in de 
buurt
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Álle grote woningzoekers

Actief beheer woningzoekers 

Huizenpartner.nl meldt uw 
woning als enige in Nederland 
aan bij álle grote woningzoekers 
van Nederland o.a. Funda, Jaap, 
Huislijn en uniek: 
uw DirectRaak™-domeinnaam is 
direct te vinden via Google. 

Huizenpartner.nl beheert 
bovendien ook automatisch en 
actief uw gewijzigde foto’s en 
gegevens tijdens de verkoop bij 
deze woningzoekers. Dat 
scheelt veel tijd. Geen omkijken 
meer.
Reken op Huizenpartner.nl

Actief beheer woningzoekers 

Huizenpartner.nl meldt uw 
woning als enige in Nederland 
aan bij álle grote woningzoekers 
van Nederland o.a. Funda, Jaap, 
Huislijn en uniek: 
uw DirectRaak™-domeinnaam is 
direct te vinden via Google. 

Huizenpartner.nl beheert 
bovendien ook automatisch en 
actief uw gewijzigde foto’s en 
gegevens tijdens de verkoop bij 
deze woningzoekers. Dat 
scheelt veel tijd. Geen omkijken 
meer.
Reken op Huizenpartner.nl
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Onderscheiden doet verleiden …
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Sfeer en reinheid

De badkamer is met de keuken 
het belangrijkste vertrek van 
uw woning en wordt direct 
gerelateerd met hygiëne. Zorg 
dat uw badkamer mooi blinkt 
en goed is gepoetst. 

Zet bij het maken van een foto 
spots of sfeerlichten aan, ook 
overdag. Haal alle persoonlijke 
toiletartikelen weg. 

Leg de nadruk op het ligbad en 
wastafel(s), indien aanwezig. 
Vul het bad eventueel met 
water voor een nog mooiere 
foto.

Sfeer en reinheid

De badkamer is met de keuken 
het belangrijkste vertrek van 
uw woning en wordt direct 
gerelateerd met hygiëne. Zorg 
dat uw badkamer mooi blinkt 
en goed is gepoetst. 

Zet bij het maken van een foto 
spots of sfeerlichten aan, ook 
overdag. Haal alle persoonlijke 
toiletartikelen weg. 

Leg de nadruk op het ligbad en 
wastafel(s), indien aanwezig. 
Vul het bad eventueel met 
water voor een nog mooiere 
foto.

Is uw badkamer sfeervol?

S T Y L I N G – T I P
Enkele luxe, zachte 
badhanddoeken en een 
plant geven veel sfeer op 
de badkamer
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Enkele luxe, zachte 
badhanddoeken en een 
plant geven veel sfeer op 
de badkamer
StylingandMore

goed
Na. Stylingadvies van StylingandMore
Foto geoptimaliseerd door Huizenpartner.nl

fout
Voor. Verkeerde hoek, bad zweeft, geen vloer.
Foto verder niet geoptimaliseerd
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Is uw badkamer fris?

S T Y L I N G – T I P
Haal de flesjes en 
accessoires zoveel 
mogelijk weg. Breng rust 
in de kleuren. Gebruik 
zoveel mogelijk één kleur 
accessoires. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Haal de flesjes en 
accessoires zoveel 
mogelijk weg. Breng rust 
in de kleuren. Gebruik 
zoveel mogelijk één kleur 
accessoires. 
StylingandMore

fout
Doe dit nooit!

goed
Sfeervol met een verrassend perspectief
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Is uw  slaapkamer uitnodigend?

goed
Opgeruimd, sfeervol en strak. Prachtig

S T Y L I N G – T I P
Zorg voor strak gestreken 
beddengoed. Eventueel 
nieuw behang aan het 
hoofdeinde doet ook 
wonderen. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Zorg voor strak gestreken 
beddengoed. Eventueel 
nieuw behang aan het 
hoofdeinde doet ook 
wonderen. 
StylingandMore
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Nog een kamer extra

Vooral als u een vaste 
trap naar de zolder-
ruimte heeft, is het goed 
om hier op in te spelen.

Zeker als hier al 
voorzieningen zijn 
getroffen voor een extra 
kamer. 

Nog een kamer extra

Vooral als u een vaste 
trap naar de zolder-
ruimte heeft, is het goed 
om hier op in te spelen.

Zeker als hier al 
voorzieningen zijn 
getroffen voor een extra 
kamer. 

De zolder als verlengstuk van uw huis

S T Y L I N G – T I P
Ook voor de zolder 
geldt : als u weet dat u 
gaat verhuizen begin 
alvast met opruimen. 
Sla spullen die u 
tijdelijk kan missen 
elders op. 
StylingandMore

S T Y L I N G – T I P
Ook voor de zolder 
geldt : als u weet dat u 
gaat verhuizen begin 
alvast met opruimen. 
Sla spullen die u 
tijdelijk kan missen 
elders op. 
StylingandMore

fout
Voor. Geen duidelijke functie van
deze zolder

goed
Na. Advies van StylingandMore
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Reken op Huizenpartner. Adverteren.
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Onderscheidend adverteren …

Met uw DirectRaak™-domein vallen uw advertenties écht op. 
Zonnigewoning.nl of een andere naam gezien?; hij wordt onthouden en doorgegeven.

Immers normaal  ligt uw advertentie morgen weer bij het oud papier …
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Ons designteam maakt uw advertentie op

Gemakkelijk  maken wij  uw eigen professioneel advertentieontwerp, 
dat u in elk blad kunt plaatsen. Reken op Huizenpartner.nl
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Slimmer adverteren doet sneller verkopen

Sneller verkopen met 
Verkoopversnellers™

Voor veel kopers heeft een 
woning die net in de 
verkoop staat een streepje 
voor op woningen die al 
langer in de verkoop 
staan. 

Met het Huizenpartner 
Comfort-verkooppakket
wordt uw woning direct 
bij start verkoop 3x in de 
Telegraaf of vergelijkbare 
krant geplaatst! 

Bestel verkoop-
versnellers eenvoudig op  
www.huizenpartner.nl

Sneller verkopen met 
Verkoopversnellers™

Voor veel kopers heeft een 
woning die net in de 
verkoop staat een streepje 
voor op woningen die al 
langer in de verkoop 
staan. 

Met het Huizenpartner 
Comfort-verkooppakket
wordt uw woning direct 
bij start verkoop 3x in de 
Telegraaf of vergelijkbare 
krant geplaatst! 

Bestel verkoop-
versnellers eenvoudig op  
www.huizenpartner.nl
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Hoogtefoto’s

Nog een tip
Een perspectief schuin 
van boven geeft ook een 
indrukwekkend 
resultaat. Dit kunt u 
doen met een ladder, uw 
eigen verdieping of via 
een hoger gebouw naast 
uw eigen huis.

Wilt u een professionele  
foto’s van uw woning 
binnen en buiten, neem 
dan eens contact op met 
Dehoogtefotograaf.nl
Als Huizenpartner klant 
krijgt u direct 10% 
korting:

Nog een tip
Een perspectief schuin 
van boven geeft ook een 
indrukwekkend 
resultaat. Dit kunt u 
doen met een ladder, uw 
eigen verdieping of via 
een hoger gebouw naast 
uw eigen huis.

Wilt u een professionele  
foto’s van uw woning 
binnen en buiten, neem 
dan eens contact op met 
Dehoogtefotograaf.nl
Als Huizenpartner klant 
krijgt u direct 10% 
korting:

goed
Vanuit de 2de naar  beneden geknipt

goed
Zeer mooi. Met hulp van 

www.dehoogtefotograaf.nl
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Wat wij niet adviseren …

Neus in de pot

Niet iedereen is 
erop gesteld uw 
toilet of urinoir in 
alle details te 
bekijken. Maak 
sfeervolle foto’s of 
beter, sla het toilet 
over …

Neus in de pot

Niet iedereen is 
erop gesteld uw 
toilet of urinoir in 
alle details te 
bekijken. Maak 
sfeervolle foto’s of 
beter, sla het toilet 
over …

Huisdieren

Niet iedereen is 
gesteld op huisdieren. 
Dus geen lievelings-
dieren, zoals uw hond, 
kat of hun onder-
verblijf op uw foto’s.

Huisdieren

Niet iedereen is 
gesteld op huisdieren. 
Dus geen lievelings-
dieren, zoals uw hond, 
kat of hun onder-
verblijf op uw foto’s.

Auto of containers

U verkoopt uw huis en 
niet uw auto.
Iedereen begrijpt de 
functie van een oprit of 
parkeerplaats, maar laat 
deze bij voorkeur leeg. 
Haal ook vuilcontainers 
uit het zicht.

Auto of containers

U verkoopt uw huis en 
niet uw auto.
Iedereen begrijpt de 
functie van een oprit of 
parkeerplaats, maar laat 
deze bij voorkeur leeg. 
Haal ook vuilcontainers 
uit het zicht.
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Video kan ook maar pas op …

3D-video heeft nadelen

3D-video’s keren uw woning 
binnenste buiten en laten 
elk vertrek zien. De kwaliteit 
is vaak somber en zeer 
vertekenend.

Door de compleetheid is er 
altijd wel iets wat een 
zoeker niét aanspreekt. Bij 
een lijfelijke bezichtiging 
zou zoiets als sneeuw voor 
de zon verdwijnen.

3D-video heeft nadelen

3D-video’s keren uw woning 
binnenste buiten en laten 
elk vertrek zien. De kwaliteit 
is vaak somber en zeer 
vertekenend.

Door de compleetheid is er 
altijd wel iets wat een 
zoeker niét aanspreekt. Bij 
een lijfelijke bezichtiging 
zou zoiets als sneeuw voor 
de zon verdwijnen.

U kunt video’s plaatsen

Huizenpartner.nl maakt 
het gratis mogelijk uw 
woonvideo’s met geluid 
te plaatsen in uw eigen 
DirectRaak ™ -website

Let op: goede foto’s 
verleiden gemakkelijker 
met mínder inspanning.

U kunt video’s plaatsen

Huizenpartner.nl maakt 
het gratis mogelijk uw 
woonvideo’s met geluid 
te plaatsen in uw eigen 
DirectRaak ™ -website

Let op: goede foto’s 
verleiden gemakkelijker 
met mínder inspanning.
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Woonomgeving belangrijker dan prijs
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Laat uw omgeving beleven !

Huizenpartner 
Buurtbeleving™

Een woningzoeker vind de 
buurt het belangrijkste bij 
aankoop van een woning. Vul 
daarom altijd de  Huizenpartner 
Buurtbeleving™ in bij de 
verkoop van uw woning en 
maak ca. 2 fraaie foto’s van uw 
buurt of faciliteiten.  

Huizenpartner 
Buurtbeleving™

Een woningzoeker vind de 
buurt het belangrijkste bij 
aankoop van een woning. Vul 
daarom altijd de  Huizenpartner 
Buurtbeleving™ in bij de 
verkoop van uw woning en 
maak ca. 2 fraaie foto’s van uw 
buurt of faciliteiten.  

Groen en water werkt

Wie wil er nu geen groen of 
water in zijn directe 
omgeving.
Maak groene foto’s uit uw 
omgeving. Bijvoorbeeld van 
het bos dat zich op loop-
afstand bevindt. Of de 
mooie bomen in uw straat 
zullen een fotopresentatie 
schitterend opfleuren.

Groen en water werkt

Wie wil er nu geen groen of 
water in zijn directe 
omgeving.
Maak groene foto’s uit uw 
omgeving. Bijvoorbeeld van 
het bos dat zich op loop-
afstand bevindt. Of de 
mooie bomen in uw straat 
zullen een fotopresentatie 
schitterend opfleuren.

goed

goed
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Plattegronden geven houvast

Plattegronden maken

Uit ervaring weten wij dat als 
extra informatie vaak 
plattegronden worden 
opgevraagd. Fijn als u ze er al 
gelijk als de laatste foto’s bij zet.

U maakt in PowerPoint of ander 
tekenprogramma gemakkelijk 
simpele plattegronden. Ook is 
het gratis  www.floorplanner.nl
erg leuk. Geef altijd dimensies 
en benaming per ruimte aan.
Wij adviseren geen scan van 
bouwtekeningen te maken. Te 
detaillistisch.

Maak met Prt Scr en daarna 
plakken in uw email naar 
info@huizenpartner.nl of in een 
tekenprogramma simpel jpg-
tjes van uw scherm.  

Plattegronden maken

Uit ervaring weten wij dat als 
extra informatie vaak 
plattegronden worden 
opgevraagd. Fijn als u ze er al 
gelijk als de laatste foto’s bij zet.

U maakt in PowerPoint of ander 
tekenprogramma gemakkelijk 
simpele plattegronden. Ook is 
het gratis  www.floorplanner.nl
erg leuk. Geef altijd dimensies 
en benaming per ruimte aan.
Wij adviseren geen scan van 
bouwtekeningen te maken. Te 
detaillistisch.

Maak met Prt Scr en daarna 
plakken in uw email naar 
info@huizenpartner.nl of in een 
tekenprogramma simpel jpg-
tjes van uw scherm.  

fout
Teveel bouwkundige details.

goed
Zwart/wit zonder meubels zou ook al voldoen.
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Leer van professionals (1)

goed
Mooi perspectief. Merk doorloop naar boven op.
Jammer van de dichte lamellen

Kijk en leer

De beste inspiratie 
voor een goede  
doe-het-zelf 
fotosessie geven 
professionele 
fotografen.
Bezoek tevoren 
internetsites over 
interieurs en 
architectuur.

Kijk en leer

De beste inspiratie 
voor een goede  
doe-het-zelf 
fotosessie geven 
professionele 
fotografen.
Bezoek tevoren 
internetsites over 
interieurs en 
architectuur.

goed
Verrassende hoek
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Leer van professionals (2)

goed
Mooie compositie en sterk door het gebruik van
spaarzame accessoires en groen

goed
Mooi licht en fraaie kijk  door de terrasdeuren
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Reken op Huizenpartner. Promoten.

Professionele marketing en promotie is essentieel voor 
verkoopsucces. Onze speciale vlagborden: kwaliteit en 
attentie in het straatbeeld
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Verkoopversnellers™, altijd bij te schakelen

Sneller verkopen met 
Verkoopversnellers™

De professionele 
verkoopversnellers van 
Huizenpartner.nl® zijn 
speciaal ontwikkeld om uw 
Internet-woningverkoop
via aanvullende kanalen te 
versterken en verkorten.

Ga voor nog meer 
verkoopversnellers naar 
www.huizenpartner.nl

Sneller verkopen met 
Verkoopversnellers™

De professionele 
verkoopversnellers van 
Huizenpartner.nl® zijn 
speciaal ontwikkeld om uw 
Internet-woningverkoop
via aanvullende kanalen te 
versterken en verkorten.

Ga voor nog meer 
verkoopversnellers naar 
www.huizenpartner.nl
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Reken op Huizenpartner. Sneller verkocht.
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Huizenpartner.nl in Nederland in 3 mnd.

Waarom Huizenpartner®?

Sinds 2002 hebben we 
duizenden van onze klanten 
geholpen hun huis zelf te 
verkopen zonder makelaar.

Zo wisten we meer dan € 10 
miljoen aan 
makelaarscourtage te 
besparen.

We zijn een top 3 doe-het-
zelf verkoopwebsite en we 
bieden als enige in 
Nederland de unieke  
DirectRaak™ kopen- en 
verkopenaanpak.

Reken op Huizenpartner.nl

Voor meer informatie: 
www.huizenpartner.nl

Waarom Huizenpartner®?

Sinds 2002 hebben we 
duizenden van onze klanten 
geholpen hun huis zelf te 
verkopen zonder makelaar.

Zo wisten we meer dan € 10 
miljoen aan 
makelaarscourtage te 
besparen.

We zijn een top 3 doe-het-
zelf verkoopwebsite en we 
bieden als enige in 
Nederland de unieke  
DirectRaak™ kopen- en 
verkopenaanpak.

Reken op Huizenpartner.nl

Voor meer informatie: 
www.huizenpartner.nl
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Ook woningzoekers zijn enthousiast …
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Alle tips kort samengevat

Doel van deze toolkit
Snelle verkoop van uw huis
Perfecte fotopresentatie …
voor méér bezichtigingen
Een minimetamorfose (toepassen)

Basis fotografeertips
Zie elke foto als een schilderij
Gebruik altijd perspectief
Details geven kwaliteit aan
Gebruik optimale lichtinval
Met voorgronden méér diepte en dus sfeer

Algemeen
Besteed de meeste aandacht aan uw 
hoofdfoto
Zorg voor een sfeervol overzicht van de 
sterke punten van uw woning
Probeer niet compleet te zijn
Zorg voor voldoende fotoresolutie: 
minimaal 500 kB en/of 1500 px in breedte

Gouden tips
Los die kleine beetjes achterstallig onderhoud op
Verzorg tuin en entree extra
Doe rolluiken open
Ruim binnen op en creëer ruimte
Huur eventueel opslag voor overbodige meubels
Doe gordijnen helemaal open
Haal persoonlijke decoraties en foto’s weg
Ruim speelgoed, tijdschriften, jassen en 
schoenen op
Zet sfeerlampjes aan
Zet terrasdeuren of doorgangsdeuren open
Zorg voor een frisse keuken, badkamer en toilet
Gebruik slechts enkele accessoires in keuken en 
badkamer
Zeg het met bloemen én groen
Geen auto’s, containers of huisdieren op de foto
Laat ook uw woonomgeving zien
Loop als laatste nog eens met een kritische 
bekende door uw woning
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Portret van uw woning

Aansprakelijkheid

Portret van uw woning is een uitgave van Onroerendgoedpromotie.nl. De inhoud van deze toolkit is 
met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De tips en aanwijzingen in deze toolkit zijn slechts 
bedoeld als richtlijn. Onroerendgoedpromotie.nl en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tengevolge van het opvolgen van tips en/of 
aanwijzingen.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, webweergave of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Onroerendgoedpromotie.nl.

2008 Onroerendgoedpromotie.nl, Son.
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