sinds 2008 actief in de woning- en vastgoedbranche

HuisMakeOver
BUSINESS TO BUSINESS

Je hebt maar een kans om
een eerste indruk te maken.
Benut deze kans.
Door je huis verkoopklaar te maken,
verbeter je kansen op een snelle
verkoop en de beste verkoopprijs.
HuisMakeOver is bekend van
het TV programma de
TV Makelaar Mission Impossible

ERVAAR HET VERSCHIL

VASTGOEDSTYLING
EN WONINGPRESENTATIE
ONZE DIENSTEN
UW GEMAK
HuisMakeOver biedt woningverkopers en
makelaars een breed full-service dienstenpakket.
Wat is het doel bij woningverkoop?
Te koop zetten of verkopen?
De verkoper, makelaar en erkend
HuisMakeOver adviseur vormen een
actief verkoopteam.
Samen verhogen zij de verkoopkansen op
basis van bewezen diensten en een
aantrekkelijke woningpresentatie!

SNELLER
VERKOPEN

ACTIEF
AAN DE SLAG

Op basis van onderzoek en ervaring
is meetbaar geworden dat een
VerkoopKlaar huis sneller verkoopt.

Ruim 70% van woningverkopers
wacht af. Door actief aan de slag te
gaan kan men de verkoopkansen van
een huis aanzienlijk verhogen.

Wat Is
verkoopklaar?
VerkoopKlaar betekent een huis klaar maken voor de verkoop.
De eerste bezichtiging begint tegenwoordig op internet, de juiste presentatie van
een huis is daarom belangrijker dan ooit tevoren.
Verkopers presenteren feitelijk een permanente advertentie op internet. Belangrijk
om deze advertentieplaats optimaal te benutten.
Woningverkoop begint met een goed plan: een VerkoopKlaarPlan®.

VERKOOPKLAARPLAN®
€ 195,00 *

• ADVIESGESPREK OF RAPPORTAGE
• WONINGPRESENTATIE TIPS OP LOCATIE
• KORTING OP HUISMAKEOVER STOFFERING EN PRODUCTEN
OPTIE OM VASTGOEDFOTOGRAFIE DIRECT TE VERZORGEN
OPTIE TOT MEER HUISMAKEOVER DIENSTEN
* prijzen inclusief BTW
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ONZE DIENSTEN
UW GEMAK
WAT IS HET DOEL
VAN VASTGOEDSTYLING
• een woning sneller verkopen
• een HuisMakeOver adviseur kijkt objectief naar de gehele woningpresentatie
• tijdens een uitgebreid adviesgesprek loopt de verkoper samen met een adviseur
door de woning waarbij er belangrijke verkoopadviezen worden gegeven
• alle beschikbare verkoopinstrumenten om een woning beter te presenteren zoals
styling, interieurimpressies, kluswerk etc. worden met de verkoper en makelaar
besproken

Vastgoedfotografie en fotostyling

• met de gegeven verkoopadviezen en verkoopinstrumenten kan de verkoper zelf aan
de slag of deze laat zich voor de (klus)werkzaamheden begeleiden door een erkend
adviseur

VASTGOEDFOTOGRAFIE
EN FOTOSTYLING
Met behulp van de juiste kennis,
apparatuur en software wordt een
resultaat behaald waarmee de
presentatie van de woning optimaal
tot zijn recht komt.
De koper moet enerzijds aangetrokken worden door de foto’s
online en ervaart anderzijds graag de
realiteit tijdens een bezichtiging van
de woning.

Vastgoedfotografie

Vastgoedfotografie en fotostyling

Regionaal
erkend adviseur
HuisMakeOver (interieur) adviseurs
nemen de zorgen, om een huis te
presenteren, volledig uit handen van
zowel verkoper, koper als makelaar.

voor

na

www.huismakeover.nl/adviseurs

VASTGOEDFOTOGRAFIE

Vastgoedstyling

vanaf € 125,00 * / reportage

VERKOOPKLAARPLAN.nl

VKP
ERKEND
ADVISEUR
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INSPIRATIE

pinterest.com/huismakeover
facebook.com/huismakeover
huismakeover.nl/wooncollectie
INFORMATIE

telefoon: 088 6253 600
huismakeover.nl
twitter.com/huismakeover
REALISATIE

planning@huismakeover.nl

GEZIEN BIJ:

RTL4
TV MAKELAAR
MISSION IMPOSSIBLE

SBS6
ALLES OVER
WONEN

