Binnenkort komt Stijlzinnig bij u langs om uw woning zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
Met onze checklist kunt u zich voorbereiden, zodat u er zeker van bent dat uw woning fotoklaar is.

CHECKLIST

Zorg voor een opgeruimd en schoon huis, geef ook aandacht aan de voor- en achtertuin



Zorg ervoor dat de ramen schoon zijn
Haal alle losse spullen, zoals asbakken, tijdschriften, of evt. laptop van de tafel(s)
Zet verse bloemen in een mooie vaas en leg fruit op de fruitschaal
Creeër sfeer door kaarsen aan te steken, of een brandende open haard
Dweil niet vlak voor de fotoshoot de vloeren; deze glimmen dan teveel op de foto
Kijk of alle lampen het doen, ook de verlichting boven het gasfornuis/aanrecht
Doe alle gordijnen open
Doe kinderspeelgoed in een kistje of kratje zodat dat in één keer verplaatsbaar is
Berg alle dieren-toebehoren op, zoals krabpalen, voederbakjes, etc
Leg de elektriciteitsdraden van verlichting en contactdozen zoveel mogelijk uit het zicht
Haal in de keuken apparaten (koffiezetapparaat, waterkoker, etc) en pannen uit het zicht
Hang in de douche eventueel een nieuw douchegordijn met matchende handdoeken op
Leg bij voorkeur een effen dekbed, lakens of sprei op de bedden
Parkeer uw auto vlak voor uw woning, zodat deze eventueel kan worden verplaatst
Creeër een gezellig zitje in de tuin/op het balkon en zorg voor bloemen in de tuin/bakken
*Ik help natuurlijk een handje als er kleine dingen verplaatst moeten worden, maar er is geen tijd om veel huisraad te verplaatsen. Indien u hier graag van te voren
interieuradvies over wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken. Bij extra activiteiten tijdens de afspraak en het fotograferen rekent Stijlzinnig een uurtarief van € 60,- ex. BTW.
**Bij annulering of verplaatsing van een opdracht binnen 24 uur wordt een standaard tarief van €75,- gehanteerd. No show: wanneer bij aankomst blijkt dat een opdracht niet
door kan gaan, wordt een tarief gehanteerd van €100,-

Nog vragen?
Bel gerust met Kim van Giessen (06 41 86 78 01) of stuur uw mail naar info@stijlzinnig.nl
Succes met de voorbereidingen en tot snel!

STIJLZINNIG
Polderstraat 6
9724 EE Groningen

06 41867801
www.stijlzinnig.nl
info@stijlzinnig.nl

KvK 51662345
IBAN NL45SNSB0635032740
BTW NL134992398B01

