CHECKLISTFOTOREPORTAGE

verbeelding van vastgoed

GOEDE FOTO’S ALLEEN MOGELIJK MET EEN GOEDE VOORBEREIDING!
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BUITENZIJDE WONING (FOTO 1)

WOONKAMER (FOTO 2 EN 3)

Haal de auto van de oprit.
Maai het gras, verwijder onkruid uit de tuin.
Verwijder mos en groene aanslag van de tegels.
Veeg de terrassen, paden, maar ook de stoep.
Verwijder rommel van het dak.
Zet de vuilnisbakken uit het zicht (eventueel bij de buren?).
Zet eventueel wat plantenbakken en bloemen neer.
Controleer de verflaag van voordeur en kozijnen.

Verwijder losse en overbodige spullen zoals tijdschriften,
afstandsbedieningen, post, etc.
Zet, indien aanwezig, nieuwe kaarsen in de standaards.
Zet verse bloemen in de vaas.
Ruim boeken en tijdschriften op.

ONDERHOUD/REPARATIE ALGEMEEN
Controleer alle lampen.
Plaats bij voorkeur lampen met een laag wattage voor de foto’s.
Zorg dus voor zachte sfeerverlichting!
Werk (waar mogelijk) kabels en snoeren weg.
Repareer kleine gebreken zoals losse deurklinken, kastdeurtjes,
losgelaten behang en beschadigingen aan schilderwerk.

WONING ALGEMEEN
Zorg dat de vloer in elke ruimte en schoon is.
Open alle gordijnen.
Maak alle ramen en spiegels schoon.
Zorg dat ruimtes niet te vol staan met meubilair.
Verwijder daarom ook de box, kinderzitjes, speelgoedboxen.
Zet de mand en voerbakken van hond en kat uit het zicht.
Leeg prullenbakken en haal eventuele asbakken weg.
Ruim uw persoonlijke spullen op.
Zorg dat de vensterbanken niet te vol staan.

ENTREE
Zorg voor een opgeruimde entree.
Ruim jassen zo veel mogelijk op.
Berg schoenen op in een kast.

KEUKEN (FOTO 4)
Zorg dat de keuken streeploos schoon en opgeruimd is.
Verwijder handdoeken en theedoeken (of hang schone, neutrale
thee- en handdoeken op).
Haal het aanrecht leeg.

SLAAPKAMERS (FOTO 5)
Verschoon bedden en maak ze zo strak mogelijk op met
(indien mogelijk) neutraal beddengoed.
Ruim kleding op en sluit de (kleding)kasten.
Ruim speelgoed op en bewaar dit uit het zicht.

BADKAMER EN TOILET (FOTO 6)
Maak het toilet schoon en sluit de wc deksel.
Verwijder eventuele kalkvlekken rond het sanitair.
Is het voegwerk schoon?
Ruim verzorgingsproducten op!
Bij voorkeur geen handdoeken ophangen.

VLAK VOORDAT IK BIJ U KOM
Loop door uw woning zoals u een huis zou bezichtigen.
Is alles schoon en opgeruimd?
Doe alle sfeerlampen aan (eventueel kaarsen en open haard).
Zorg dat er geen honden of katten in huis zijn.
Haal de auto van de oprit.
Algemeen! Zorg ervoor dat tijdens de fotoshoot niets meer
verplaatst hoeft te worden.
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