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 Tips  

De tips en suggesties die wij je hier geven zijn allemaal werkzaamheden om je woning 
in een echte goede ‘bezichtigingsconditie’ te krijgen, en gaan uit van een simpele 
gedachte: ‘Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste goede indruk te maken!’ 

De perfecte ‘bezichtigingsconditie’ 

Tip 1: Entree & aanzicht 
Beschik je over een voortuin, zorg er dan voor dat deze er netjes uitziet.  
 
Voordat potentiële kopers een afspraak maken voor een bezichtiging, rijden ze 
meestal eerst eens door de straat. Een slordige voortuin is niet erg uitnodigend. 
Een goed gemaaid gazon, niet-overhangende struiken, goed verzorgde borders 
en een opgeruimde entree naar de voordeur heten de bezoeker welkom. Net 
zoals een fris geschilderde (of tenminste goed schoongemaakte) voordeur. Als 
het herfst is, hark de bladeren bij elkaar.  
Hoe minder obstakels tussen de aspirant-koper en je huis, des te beter. 
 
Tip 2: Geen steriele woning 
Zorg ervoor dat alles opgeruimd en schoon is, zonder te overdrijven. 
 
Natuurlijk moet alles er netjes uitzien, het toilet en de badkamer moeten frisse 
indruk achterlaten, kasten goed opgeruimd en de ramen gelapt. Maak het 
echter niet te ‘clean’. In een huis wordt geleefd: plezierig geleefd en dat moet er 
vanaf stralen. Vergeet daarom ook het bloemetje op tafel niet. 
 
Tip 3: Het sanitair 
Controleer de sanitaire voorzieningen. 
  
Druppelt er een kraan of loopt het toilet steeds door? Druppelende kranen 
werken op de zenuwen, verkleurde wastafels suggereren slecht of verouderd 
sanitair. Badkamers helpen een huizen verkoper, dus laat deze schitteren. 
Controleer en repareer lelijke voegen langs het bad en in de douche.  
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Verwijder kalkresten in wastafels, douchebak en/of ligbad. Voor extra allure; toon 
je mooiste handdoeken en douchegordijn. 
 
Tip 4: Grote struikelblokken 
Zorg voor ruimte in je huis.  
 
Voorkom dat kijkers worden afgeleid door grote voorwerpen waar ze omheen 
moeten laveren, zoals een fiets of een kinderwagen in de hal, gang of het 
trappenhuis. 
 
Let ook op de veiligheid van de kijkers en pas op voor tijdschriften of speelgoed 
op de trap, slingerende verlengsnoeren, glijdende vloerkleedjes en laag 
hangende lampen. 
 
Tip 5: Maak ruimte in de kasten 
Kopers zijn op zoek naar meer dan alleen comfortabele ruimte om in te wonen.  
Ze zoeken ook naar opbergruimte.   
 
Zorg ervoor dat de kelder, de zolder, het schuurtje en de garage schoon zijn en 
opgeruimd. Het liefst in dozen gestapeld. Verwijder overbodige spullen. Hoe 
beter je kledingkasten georganiseerd zijn, hoe ruimer ze lijken. Dit is het moment 
om de kleding die je niet meer draagt weg te geven. 
 
Tip 6: Kleine gebreken 
Het is belangrijk kleine gebreken zoals loszittend deurknoppen, slecht 
functionerende ramen of deuren, loszittend behang of piepende scharnieren, te 
(laten) repareren. Ook een extra kwastje verf doet wonderen.  
Als er deuren van kasten klemmen dan kun je er zeker van zijn dat die 
wetenschap ook bij de bezoeker in het hoofd blijft zitten. Een schaaf en wat 
eenvoudig reparatiewerk voorkomen onnodige uitleg. Een kleine inspanning van 
jouw kant kan de deur openzetten naar verkoop van je woning. 
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 Tip 7: Wie is aanwezig? 
Zorg dat tijdens de bezichtiging zo weinig mogelijk andere mensen (partner, 
kinderen, huisdieren) in huis zijn, want dan oogt je huis ruimer. 
 
Honden en katten zijn geweldige huisgenoten, maar niet als het om een 
bezichtiging gaat. Sommige mensen zijn er zelfs allergisch voor. Dus neem je 
geliefde huisdier mee, wellicht voor een extra wandeling… hij/zij zal je er 
dankbaar voor zijn! 
 
Tip 8: Licht en verlichting 
Een licht huis doet plezierig aan. Laat het zonlicht binnen!  
 
Open alle gordijnen en luxaflexen zodat de koper kan zien hoe licht en zonnig je 
woning is. Zorg dat ’s winters laat in de middag de lichten aan zijn. Verlicht alles  
’s avonds.  
 
Maak de bezichtiging uitnodigend door alle lichten aan te doen. Zowel buiten als 
binnen. Verlichting voegt kleur en warmte toe en geeft bezoekers het gevoel 
welkom te zijn.  
Een brandende open haard creëert een gevoel van behaaglijkheid en 
gezelligheid. 
Doorgebrande lampen houden de aspirant-koper in het duister. Laat kleine 
probleempjes geen schaduw werpen op de goede kanten van je woning. 
 
Tip 9: Lawaai en afleiding 
Zorg ervoor dat de radio en televisie niet te aanwezig aanstaan, want dit leidt af 
en stoort de bezichtiging. 
 
Tip 10: Afgesloten kamers 
Sluit geen ruimtes af, dit kan de indruk wekken dat je iets te verbergen hebt. 
Controleer daarom of je overal sleutels van hebt. 
 
Tip 11: Creëer droomslaapkamers 
Open de ogen van de kopers door de gezellige warmte van je slaapkamer. 
Voor een extra ruime indruk haal je er het meubilair dat niet echt nodig is uit. Een 
kleurrijke beddensprei en frisse gordijnen doen wonderen. 
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Tip 12: Luchtjes bij leegstand 
Als een huis enige tijd niet is bewoond, bestaat de mogelijkheid dat er luchtjes uit 
de afvoeren van wastafels en wasmachines komen. Dit komt doordat het water 
in de zwanenhals van de afvoer verdampt en dan niet meer als stankafsluiter 
fungeert. Dit 'verdampen van de stankafsluiting' kun je voorkomen door in alle 
afvoeren een bekertje slaolie te laten lopen. 
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Deze tips gaan er voor zorgen dat jij een perfecte eerste 
indruk maakt op potentiële kopers. Succes met de 
bezichtigingen! 

Team Brickler : ) 

 


