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Werkwijze en tarieven Particulieren
Verkoopstyling Basic Consult (€ 125 incl. btw)
Samen met u neem ik alle ruimtes door en geef direct mondeling advies over
meubelopstelling, kleurgebruik, gebruik accessoires en verlichting. Doel is het creëren van
ruimte en rust met een (vaak) zo gering mogelijk budget.
U ontvangt een “to-do-list” voorzien van werkfoto’s. Dit Basic-consult is zeer geschikt voor
verkopers die zelf zin en tijd hebben om de adviezen aan te pakken.
Voor verkopers met minder tijd bestaat de mogelijkheid om de werkzaamheden door mij
te laten uitvoeren/begeleiden.
Ik stuur het aan en doe de inkoop van bijvoorbeeld accessoires en de styling van de
woning. Graag maak ik hiervoor een passende offerte.
Fotoconsult (€ 99 incl. btw)
De door de opdrachtgever aangeleverde foto’s worden door mij beoordeeld. U ontvangt
een (online) advies.
Woningfotografie (op aanvraag)
Nadat de woning “verkoop-klaar” is gemaakt kom ik een serie foto's maken ten behoeve
van de woningpresentatie op internet. De foto’s worden digitaal aangeleverd.
Deze dienst is uit te breiden met 360º foto’s, video en 2d/3d plattegronden.
Gastvrouw (op aanvraag)
Bijvoorbeeld tijdens de NVM Open Huizen Route. Ik begeleid de kijkers door de woning.
Meubelverhuur (op aanvraag)
Een lege, kale woning is niet bevordelijk voor de verkoop. Een goed aangeklede woning
verkoopt gewoon beter. Potentiële kopers kunnen zich minder goed inleven in een lege
ruimte en vinden het moeilijk zich een beeld te vormen waar hun meubels kunnen staan.
Daarom bied ik meubelverhuur op maat aan. Alle ruimtes worden ingericht met meubels
en accessoires die zijn afgestemd op de doelgroep.
Interieuradvies/Kleuradvies
Deze mogelijkheden neem ik graag met u door.
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting en inclusief reiskosten binnen een straal van 25 km rond
Renswoude. Daarbuiten reken ik € 0,30 per kilometer. De factuur ontvangt u vooraf en dient vooraf betaald te worden.
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