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 Tips  

Met een goede videotour laat je mensen virtueel kennismaken met jouw huis. Maar 
haal je op dat gebied echt alles eruit wat erin zit? Deze tips helpen jou bij het maken 
van een topvideo! 

7 tips voor een goede walk-through video 

1. Voor- en denkwerk 
Denk voordat je gaat beginnen met filmen goed na over wat je in beeld wil brengen. 
Wat zijn hoogtepunten van het huis en hoe laat je dat zo goed mogelijk zien. In sommige 
gevallen kan het handig zijn om een klein scriptje te maken.  
 
2. Maak de woning videoproof 
Net als bij het maken van foto’s is het van groot belang om je huis goed voor te 
bereiden op de video. Om zeker te weten dat je bij de voorbereiding niks vergeet 
kun je gebruik maken van onze ‘Checklist voorbereiden op woningfoto’s’, deze 
vind je in de online verkoopgids op Brickler.nl.  
 
3. Verticaal of horizontaal 
Ga je de video opnemen met een telefoon? Dan is het goed om na te denken of 
je de video horizontaal of verticaal opneemt. Horizontaal krijgt over het 
algemeen vaak de voorkeur en dat zouden wij ook aanraden. Tenzij de video 
bijvoorbeeld bedoeld is voor Instagram, dan is verticaal een betere keuze.  
 
4. Weet wat belangrijk is 
Ga je de video presenteren? Let dan op een aantal praktische zaken. Vertel 
bijvoorbeeld niet te veel onnodige dingen en start pas met praten over een 
bepaalde ruimte als je er bent aangekomen. Minstens net zo belangrijk: breng 
vooral de woning in beeld en niet jezelf.  
 
5. De kracht van ondertiteling 
Wanneer je een video op social media deelt zullen veel mensen de video zonder 
geluid bekijken. Om toch je boodschap over te brengen kan het gebruik van 
ondertiteling een goede optie zijn.  
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6. Onderschat geluid niet 
Tijdens het opnemen van een video kun je kiezen voor twee opties, opnemen 
met live geluid of zonder. Door een video op te nemen zonder geluid en er later 
een rustgevend muziekje onder te plakken kies je misschien iets meer voor de 
makkelijk weg, maar daarentegen geeft het wel sneller een professionele 
uitstraling. Ga je tijdens het filmen wel live commentaar geven dan is dit iets 
gecompliceerder. Zo’n video is iets dynamischer, maar kost vaak wel meer tijd 
om op te nemen. Ook is het in dat geval handig om een externe microfoon te 
gebruiken voor beter geluid.  
 
7. Besteed uit waar nodig 
Een goede video maken is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. In sommige 
gevallen is het misschien goed om de videografie uit te besteden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Met behulp van deze tips ga jij een topvideo maken.                 
Veel succes! 

Team Brickler : ) 

 


