Checklist aangaande woningfotografie.
Algemeen
¨ Parkeer uw eigen auto voor het huis; deze is
makkelijker te verplaatsen dan die van een
ander;
¨ Haal indien mogelijk alle stekkers uit de
zichtbare stopcontacten en werk
(computer)snoeren weg;
¨ Maak alle vensterbanken zo leeg mogelijk,
enkele planten of decoratieve items is
prima;
¨ Open alle gordijnen, lamellen, jaloezieën
etc.: laat zoveel mogelijk licht binnen;
¨ Zorg dat alle ramen aan de binnen en
buitenkant zo schoon mogelijk zijn.
¨ Verwijder alle persoonlijke items uit het
zicht;
¨ Verwijder spullen die achter deuren staan
zodat deze zo ver mogelijk open kunnen;
¨ Zorg dat alle huisdier-items uit het zicht
zijn;
¨ Uw auto kan prima dienst doen als tijdelijke
opslag van spullen.
Hal
¨ Maak de kapstok leeg;
¨ Verwijder een eventueel schoenenrek.
Woonkamer
¨ Ruim de kamer zo netjes mogelijk op;
¨ Verwijder speelgoed uit de kamer.
¨ Grote fauteuils in het midden van de kamer
kunnen de zichtlijnen en dus de
ruimtelijkheid van de woonkamer
belemmeren. Er wordt tijdens de fotosessie
gekeken wat het beste te doen.
Keuken
¨ Ruim de keuken zo netjes mogelijk op;
¨ Maak het keukenblad zo leeg mogelijk, op
wat decoratieve gebruiksartikelen na;
¨ Liefst geen hand of theedoeken in het zicht;

¨ Een schaal met fruit doet het altijd goed op
de foto.

Toiletten
¨ Doe de deksel van het toilet altijd naar
beneden;
¨ Verwijder extra toiletrollen;
¨ Verwijder afvalemmer en reinigingsspullen
uit het toilet.
Badkamer
¨ Maak de badkamer zo leeg mogelijk, op wat
decoratieve items na;
¨ Verwijder tandenborstels, haarföhn,
scheermesjes e.d. Een paar mooie flessen is
prima.
¨ Zorg bij raamloze badkamers dat alle
verlichting werkt.
Slaapkamer
¨ Ruim de slaapkamers zo netjes mogelijk op;
¨ Dek het bed zo strak mogelijk op;
¨ Zorg dat het blad van de nachtkastjes leeg is
op eventuele lampjes of een boek na;
¨ Verwijder spullen die zichtbaar onder het
bed liggen;
Werk/hobbykamer
¨ Maak werktafels en bureaus zo leeg
mogelijk.
Tuin/balkon/terras
¨ Maak de voor- en/of achtertuin onkruidvrij;.
¨ Verwijder gevallen blad;
¨ Verwijder eventuele hoezen van het
tuinmeubilair en barbecue;
¨ Zet het tuinmeubilair logisch neer en
gebruik kussens als het weer dit toe laat;
¨ Plaats fietsen, speelgoed, tuinslang,
tuingereedschap en vuilcontainers uit het
zicht;

