
WIJ PRESENTEREN U DIVERSE MOGELIJKHEDEN 
OM UW WONING EEN REPRESENTATIEVE LOOK TE GEVEN



You never get a second chance to 

make a first impression!

Huizen verhuren, dat doet u vooral via 
internet. En waarmee maakt u de mees-
te indruk? Juist, met perfecte fotogra-
fie. De tijd dat u een huis kon verhuren 
op basis van een paar zelf geschoten 
foto’s is voorbij. Huizenzoekers ver-
wachten kwalitatief hoogwaardige fo-
tografie. Ze kunnen op internet in één 
klik een woning bekijken, maar klikken 
net zo makkelijk door naar het vol-
gende object. Uit onderzoek blijkt dat 
huurders bij voorkeur klikken op een 
openingsfoto’s met een blauwe lucht.

You never

Met 360 graden fotografie maak je het verschil

Het ultieme gevoel van ruimtelijkheid

360° fotografie geeft een goed gevoel van 
de ruimtelijkheid van een woning en bevat 
veel meer informatie dan een platte foto, 
omdat het mogelijk is de ruimte uit meer-
dere invalshoeken te bekijken. Dit komt het 
dichtst bij de beleving van zelf in een ruim-
te staan. Dat wordt versterkt door het feit 
dat de 360° foto’s full screen te bekijken 
zijn.

Fotovideoslider voor videoslider voor 

Bewegende beelden houden de aandacht 
beter vast dan stilstaand beeld, daarom 
is de fotoslider een perfecte tool. In een 
fotoslider komen alle foto’s namelijk 
in voorbij als in een diavoorstelling, en 
wordt ook ingezoomd op de foto’s.
 
Met het gebruik van een fotoslider ver-
mindert u de kans dat potentiële huur-
ders weer weg klikken.



Vastgoedvideo 

2D 

Een video bij uw presentatie op internet 
brengt de sfeer van de woning en de di-
recte omgeving over. Met een video kunt u 
inzoomen op de mooiste en belangrijkste 
aspecten van het te verhuren object, zo-
als het uitzicht, de lichtval of authentieke 
elementen. De online kijker ervaart zo de 
sfeer optimaal en krijgt een voorproefje 
op de werkelijke bezichtiging.

voor de bijzondere woningen

Plattegronden 

3D 
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Het is niet altijd eenvoudig om de indeling 
van een woning goed te laten zien. Met 
een professioneel getekende plattegrond 
krijgt u de indeling helder op papier, én 
kunt u de kijkers inzicht geven in de mo-
gelijkheden van de woning. 
 
Met de plattegrond is in één oogopslag 
duidelijk wat de potentie van het pand is. 
Net als bij de panoramafotografie trekken 
woningen waar een plattegrond is bijge-
voegd meer kijkers op internet.



onze presentatiepakketten
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Los bij te bestellen:

* Hoogte fotografie    €  60,-
* Artist Impression | Restyling  € 125,-
* Inmeten NEN 2580   € 125,-
* VastgoedVideo    € 195,-

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
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