
MAAK 
JE WONING

VERKOOPSKLAAR

  We hebben de perfecte tips voor u!
Staat je woning al een tijd te koop? Of wil je je woning te koop gaan zetten? Bij het 

verkopen is het belangrijk om je woning zo ruim, licht en net mogelijk te presenteren! 
Maar hoe ga je best te werk? We geven enkele nuttige tips!
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INKOM

Start bij de voordeur; zorg dat zij goed in de verf staat en 
proper is. Een uitnodigende deurmat en seizoensbloemen 
maken de aankomst af.
Plaats geen auto’s op de oprit.
Hang maximum 2 tot 3 jassen aan de kapstok.
Een aangename geur op het toilet doet wonderen. Vergeet de 
toiletbril niet te sluiten.

WOONKAMER

Zorg voor een nette woonkamer. Verberg onder andere al het 
speelgoed, spullen voor huisdieren...
Verberg te persoonlijke zaken zoals foto’s en post.
Creëer sfeer in je woonkamer, steek een schemerlamp aan, 
zet een kaarsje op je kast.
Heb je een oude bank/sofa? Een plaid in een neutrale kleur 
brengt meer sfeer.
Plaats een bloemstuk op de eettafel.

KEUKEN

De keuken moet er fantastisch uitzien. Is de dampkap 
niet vettig? Is de koelkast proper en netjes gevuld? Is het 
aanrecht proper? Zijn de kasten proper en mooi gevuld?
Maak het aanrecht leeg zodat dit het best tot zijn recht komt. 
Kleed aan met een fruitschaal of een fles wijn. 
Hang een propere handdoek aan de haak. 
Een lege vuilnisbak voorkomt alvast onaangename geuren. 

TUIN

Ruim de tuin op en verwijder dingen die 
er niet thuis horen.

Kuis je tuinmeubels en zet ze netjes. 
Maai het gras. 

GARAGE

Ruim de garage op.
Zet de auto uit de garage.
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SLAAPKAMER

Ga voor neutraal en mooi (nieuw) beddengoed.
Ruim alles netjes op, geen kledij over stoelen. 

ALGEMEEN

Ventileer het huis voldoende voor het bezoek. 
Zet alle deuren open en plaats er geen spullen achter. 
Kandidaat-kopers kijken graag uit het raam; zet de 
raambekleding grotendeels open en plaats er geen 
spullen of meubels voor. Zorg ook voor propere ramen. 
Doe het licht aan in donkere ruimtes; dit geeft een ruimtelijk 
effect.
Meubels moeten een duidelijke functie hebben; maak van 
de slaapkamer geen strijkkamer. Zorg ervoor dat kan-
didaat-kopers elke ruimte functioneel kunnen inschatten. 
Maak die kleine klusjes af; plinten, deurklinken vastzetten, het 
schilderwerk binnen en buiten is netjes verzorgd. 
Een algemene nette afwerking is een belangrijke vereiste 
voor vele kandidaat-kopers. 
Alle persoonlijke dingen uit het zicht; kandidaat-kopers 
hebben vaak het gevoel in te dringen in jouw privacy. 
Verplaats overtollige meubels naar een opslag of zolder-
ruimte. 
Vervang oud behang en felle kleuren met iets nieuws én 
neutrale kleuren.
Staat het huis leeg? Zorg dan toch voor enig meubilair, dat 
kan ook gehuurd worden. 

BADKAMER

De badkamer moet schoon zijn; denk aan de wastafel en 
het bad. Maar vergeet zeker niet te kijken naar de voegen, 
kitranden en verwijder kalkresten.
Verwijder beschimmelde silliconen en vervang met een 

verse laag, een lage kost en werkt erg positief.
Laat maximaal 3 flesjes shampoo en/of douche-

gel staan.
Geef je badkamer een “hotel look”; gebruik bvb 
dikke handoeken, kaarsen, mooie flesjes etc.
Plaats je schoonheidsproducten, tandenborstel... 

in de kast zodat de wastafel steeds mooi leeg is.



Hét allerbelangrijkste om uw 
woning te verkopen?
Dat blijft een topmakelaar.

De juiste kandidaat-kopers aantrekken en een correcte 
prijsbepaling zijn maar enkele van de belangrijke punten 
bij de verkoop van uw woning. Iedere makelaar kan een 
huis te koop aanbieden, maar een Immoview makelaar 
zal er alles aan doen om uw woning aan de beste prijs 
te verkopen.

CONTACTEER 
UW IMMOVIEW MAKELAAR

Bel Margriet De Roover

015 51 45 40
of surf naar www.immomargriet.be

Immoview is een groep van regionaal sterke makelaars die onder één noemer naar buiten komen. 
Zo vergroten we ons bereik en vinden we sneller een kandidaat-koper voor uw woning. 

www.immoview.be


