
VASTGOED
PRESENTATIE

fotografie

360   fotografie

hoogtefotografie

interieurstyling

plattegronden

film



Verkoopfoto’s incl. bewerking en optimalisatie 20-30 foto’s
 

onbeperkt

Vastgoedstyling a 15 min  

360 graden fotografie
 

1 stuk 5-10 stuks

Vastgoedfilm Walkthrough Walkthrough + shots 
omgeving

Plattegronden 2D &3D  

Checklist voor fotografie  

Mooi Weer Garantie  

Pakketkorting € 25 € 50

Pakketprijs € 245 € 345

* Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW
** Buiten een straal van 25km van kantoor hanteert Stijlzinnig een kilometervergoeding van 0,28ct per km.
*** Annulering:bij annuleren of verplaatsing van een fotografie/film opdracht binnen 24 uur wordt een standaard tarief
gehanteerd van 75,-. No show: wanneer bij aankomst ter plaatse blijkt dat een opdracht niet door kan gaan wordt een tarief gehanteerd van 100,-.
**** Mooi Weer Garantie: De buitenfoto’s worden met goed weer gemaakt. Het kan zijn dat hiervoor een foto-afspraak speciaal wordt verplaatst naar een 
zonniger tijdstip

BASIS PLUSFUNDAPAKKETTEN



FOTOGRAFIE 

Woningfotografie
Verkoopfoto’s (1-5 foto’s)             
Verkoopfoto’s (10-15 foto’s)          
Verkoopfoto’s (20-30 foto’s)                        
Meerprijs >30             

360 graden fotografie
360 graden foto (1, VR ready)   
360 graden foto’s (5-10, VR ready)            
Meerprijs >10                     
Meerprijs zonder fotografie   

Overig
Hoogtefotografie tot 8m (1-3 foto’s)  
Mooi Weer Garantie    

FILM

Fotoclip (video van foto’s)   
Vastgoedfilm (walkthrough)   
Vastgoedfilm + shots omgeving   
Meerprijs zonder fotografie   

TARIEVEN 2018

PLATTEGRONDEN

Complete plattegronden voor gehele woning* 
(maatvoering, interieur, sanitair, deuren 
en ramen in 2D&3D    
Inmeten      

*Tarief indien bouwtekeningen/schetsen met maatgeving 
worden aangeleverd.  

VASTGOEDSTYLING

Adviesgesprek tijdens huisbezoek  
Online adviesrapport    
Vastgoedstyling p/u

Meubelverhuur (gehele woning ingericht met 
meubels & accessoires)
2 dagen - 3 maanden
2 dagen - 6 maanden
2 dagen - 1 jaar

€   50
€ 100
€ 125 
€   30

€   25
€   75
€   75
€   50

€   45
€   25

€   50
€ 100
€ 125 
€   50

€   25

€   50

€   75
€   50
€   65

€1375
€1875
€2375

tFOTOGRAFIE FILM

INTERIEURSTYLINGPLATTEGRONDEN


