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 Tips  

Buitenfoto’s geven kijkers een goede eerste indruk van je huis, maar vergeet ook de 
binnenkant van je woning niet! Zodra de interesse van een potentiële koper door aanblik 
van buitenzijde is gewekt, zullen ze zich ongetwijfeld gaan richten op de: uitstraling, sfeer 
en afwerking van je huis, die prijsgegeven worden door de binnen foto’s. 

Goedverkopende binnen foto’s 

Voor het maken van goede verkopende binnen foto’s gelden een aantal regels: 

1. Direct zonlicht 
Fotografeer nooit met direct zonlicht dat rechtstreeks je camera in schijnt. Foto's 
met overbelichte ramen zijn bijna onmogelijk te retoucheren. Fotografeer dus 
altijd op een zonnige dag, maar wel vanuit een positie dat je niet direct de zon 
inkijkt. 
 
2. Reflecties 
Let er op dat diegene die de foto’s maakt zichzelf niet op de foto zet. Let hierbij op 
weerspiegeling en reflecties van de ramen.  
 
3. Uitzicht 
Besteed aandacht aan wat er buiten door de ramen zichtbaar is. Staat er een 
lelijke bus of vrachtwagen in de straat of ligt er rommel in de tuin? Dit wil je niet 
op de foto hebben.  Kijk ook verder dan je eigen tuin en let ook op wat je bij of 
van de buren nog kunt zien.  
Verplaats en verwijder dat wat onaantrekkelijk is of overweeg om vanuit een 
andere hoek te fotograferen. Kies dan een positie waarbij je meer langs de 
ramen je foto’s schiet in plaats van direct gericht op het uitzicht.  
 
4. Kunstmatige verlichting 
Bij gebrek aan daglicht kan het aanzetten van binnen lampen je helpen om toch 
lichte en heldere foto’s van een kamer te maken. Maak er geen haastklus van en 
experimenteer met verschillende verlichtingssituaties door foto’s met en zonder 
‘lampen aan’ te maken. Soms helpt het ook om in een halletje achter je de 
lampen aan te zetten, om nog wat extra kunstmatige, lichtinval te creëren.  
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5. Zichtlijnen 
Wees je bewust van mooie zichtlijnen. Schiet vanuit hoeken die kamers en 
ruimtes zo groot mogelijk laten lijken. Hiervoor hoef je niet eens een 
groothoeklens te hebben, maar kan een slim uitgekozen camera positie je al 
helpen om een goed beeld van een ruimte te laten zien. 
 
6. Voetafdrukken 
Let tijdens het fotograferen op storende voetafdrukken in vloerbedekking of 
tapijt. Deze ontstaan als er voor en tijdens de opname door de kamer heen en 
weer gelopen wordt om deze foto-klaar te maken. Hou daarom een stofzuiger bij 
de hand. 
 
7. Showroom 
Vermijd foto’s die je kamer er laten uitzien als een meubelshowroom. Teveel 
meubilair maakt altijd een rommelige indruk. Verschuif of verwijder de overdaad 
aan spullen die het zicht op de ruimte blokkeren en daarmee een kamer klein 
laten lijken. 
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 Met behulp van deze tips ga jij topfoto’s maken.                 
Veel succes! 

Team Brickler : ) 

 


