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Algemeen 

Alle lampen aanzetten (eventuele kapotte peertjes vervangen 

Alle gordijnen en vitrages openen 

Alle ramen schoonmaken/lappen 

Hondenmanden en kattenbakken in de garage plaatsen 

Kabels en snoeren van lampen en apparatuur zoveel mogelijk uit het zicht verwijderen 

Waardevolle zaken uit het zicht halen 

Grote meubels die ramen of het zicht blokkeren verwijderen 

Alle vloeren stofzuigen of dweilen 

Woonkamer 

TV uitzetten en beeldscherm schoonmaken 

Persoonlijke foto’s verwijderen 

Open kasten en planken opruimen en netjes indelen 

Vaas met bloemen neerzetten 

Kranten, post en oude tijdschriften opbergen (ook onder de tafel) 

Afstandsbediening opbergen 

Eettafel eenvoudig aankleden met borden, bestek en glazen 

Keuken 

Kleine apparaten (koffiemachine, melkschuimer, sapcentrifuges) verwijderen 

Tekeningen, posters, notitie-blaadjes, kalenders van de koelkast halen 

Vers fruit in een schaal leggen 

Overdaad aan losse flessen en potjes verwijderen 

Alle vaat opruimen 

Druiprek, zeepflacons, keukenrol en vaatdoekjes verwijderen 

Nieuwe hand/theedoeken ophangen 

Gootsteen schoonmaken en aanrecht afnemen 

Vuilnisbak verwijderen (naar de schuur / garage) 

Opladers van telefoons verwijderen 

RVS onderdelen schoonmaken of poetsen 

Gebruik deze checklist om je perfect voor te bereiden op het nemen van de foto’s van 
je woning. 
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Badkamer 

Tandpasta, tandenborstels en scheerspullen van de planken verwijderen 

Alle flacons, flessen en zeepjes van de bad/doucherand halen 

Medicijnen verwijderen 

Badmat verwijderen 

Toiletpot sluiten 

Reserve toiletrollen, sprays en vuilnisbak verwijderen 

Schone handdoeken, netjes gevouwen, over de badrand hangen 

Spiegel schoonmaken 

 

Slaapkamer(s) 

Alle bedden strak opmaken (zonder vouwen) met een lichte tint dekbed of dekens 

Nachtkastjes leeg maken (wekker, boeken, fotolijstjes, sieraden) 

Losse kleding en schoenen in een kast opbergen 

Speelgoed in manden doen of in een kast opbergen 

 

Voor-en achtertuin 

Auto voor het huis of het oprij-pad verwijderen 

Rondslingerend speelgoed en fietsen verwijderen 

Tuinslag oprollen en tuingereedschap opbergen 

Alle ramen sluiten, maak gordijnen en raambekleding open  

Basis tuinonderhoud: gras maaien, bladeren harken en bestrating aanvegen 

Planten en hagen snoeien die het zicht blokkeren 

Plantenbakken vullen met nieuwe planten 

Dode takken wegsnoeien en dode beplanting verwijderen of vervangen 

Hoezen van tuinmeubels halen 

Containers en kliko’s uit het zicht zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door net even wat extra aandacht te besteden aan het foto-klaar 

maken van je huis, voordat je foto’s gaat maken, krijg je een 

mooiere en aantrekkelijkere presentatie van je huis. Zo vergroot 

je jouw kansen om een goede potentiële koper aan te trekken. 
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