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Verkoop Styling en
Woning Fotografie
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Gaat u binnenkort uw huis te koop zetten of
wordt uw woning maar niet verkocht?
Fotograaf SASKIA ZELLER en
Interieurstyliste ULANDA, helpen u graag bij
de verkoopstyling en professionele fotografie
van uw huis.
Succesverhaal uit de praktijk:
In het voorjaar van dit jaar wilden wij ons huis verkopen Direct was duidelijk dat we het óf
goed zouden doen of niet. Een interieurstyliste en een goede fotograaf waren daarom voor ons een
vereiste om onze woning goed op de markt te brengen. Wij hebben contact gelegd met Ulanda van den
Brink en Saskia Zeller. Zij waren op korte termijn beschikbaar om bij ons langs te komen. Samen hebben
zij er op zeer professionele wijze voor gezorgd dat er fantastische foto's op Funda terecht zijn gekomen. En
niet voor niets... Binnen 2 maanden was ons huis verkocht!

Professionele Woning Fotografie
€250,- incl BTW

SASKIA ZELLER FOTOGRAFIE
Mooie, Frisse, Realistische woningfotografie

• Frisse kleuren
• Mooi subtiel licht ipv overal flits reflecties
• Geen scheefgetrokken verhoudingen
• Aandacht voor detail en sfeer
• Juiste wijze belicht (geen onnodige donkere
hoeken)
Saskia Zeller Fotografie
Vast: 0344 602632
Mobiel: 06 57373222
Mail info@saskiazellefotografie.nl

Molendreef 8
4031LB Ingen

• Snelle aanlevering foto’s
• Een vaste prijs ongeacht aantal foto’s
• Inclusief sfeer foto’s
• GEEN HDR fotografie!

Frisse kleuren
Doordat er geen HDR (meestal grauwig) foto gemaakt worden,
maar met extra licht gewerkt wordt, zijn kleuren fris en warm.

Geen scheefgetrokken foto’s
De vertrekken in de juiste maat, zonder scheefgetrokken
lijnen. Dit zorgt voor een realistisch beeld en geeft
potentiële kopers een juiste indruk. Geen teleurstelling bij
binnenkomst over te kleine kamers.

Aandacht voor detail en sfeer
Sfeer van een huis proeven is belangrijk, dit wordt in de
foto’s vastgelegd doormiddel van sfeerfoto’s

Op de juist wijze belicht (geen onnodig donker
hoeken)
Saskia Zeller Fotografie
Vast: 0344 602632
Mobiel: 06 57373222
Mail
info@saskiazellefotografie.nl

Molendreef 8
4031LB Ingen

De camera werkt anders dan ogen. De camera corrigeert
geen donkere hoeken die wij in het echte leven niet als
donkere hoek zien. Hier heb ik DE oplossing voor.

Snelle levering foto’s
De foto’s worden binnen 48 uur aangeleverd.

Professionele Verkoopstyling
250,- Incl Btw

Waarom verkoopstyling van
uw huis?
• Een verkoopstyliste heeft een objectieve kijk door de ogen van

potentiele kopers;
• De eerste 15 seconden van een bezichtiging zijn bepalend

voor de beslissing van een potentiële koper;
• Huizen met verkoopstyling trekken meer bezoekers op

verkoopsites als Funda
• Investeren in een verkoopstyliste dan duizend(en) euro(‘s)

zakken met de verkoopprijs;
Interieurstyliste ULANDA
De Thijmenstoren 31
3912 AR Rhenen
Nederland
tel. 06-20651162
www.ulanda.nl
ub@online.nl

• 80% van de woningen die verkoopstyling hebben toegepast

trekken meer kijkers (*)
• Merendeel van woningen die verkoopstyling toepassen

worden binnen 3 maanden verkocht (*)
• *Bron kiki

De nieuwe trend op de huizenmarkt!
Op dit moment is het lastig om uw woning te verkopen. Door
wat kleine aanpassingen in het interieur kan het een stuk
aantrekkelijker worden voor de toekomstige koper om de
woning aan te kopen. Er is geen tweede kans voor een eerste
indruk! Wat kan ik voor u betekenen? Laagdrempelig zijn,
verkoopstyling is er voor iedereen! Door uw woning uiterst
objectief te beoordelen geef ik u advies over hoe u uw woning
aantrekkelijk kunt maken voor de verkoop en hoe u de woning
het beste kunt presenteren op het internet en tijdens
bezichtigingen. Hierbij kunt u denken aan het veranderen van
de meubelopstelling, het creëren van sfeer en misschien wel
het belangrijkste: het opruimen van persoonlijke spullen. Dus
laat u adviseren!

Wat u kunt verwachten van deze Verkoopstyling:

Interieurstyliste ULANDA
De Thijmenstoren 31
3912 AR Rhenen
Nederland
tel. 06-20651162
www.ulanda.nl

Deze styling duurt ongeveer 1 tot 1½ uur. Er vindt bij u thuis
een gesprek plaats en er wordt samen met u door uw woning
gelopen. Hierbij krijgt u direct enkele waardevolle tips en
aanwijzingen, die u zelf kunt uitvoeren. Tijdens deze ronde
door uw woning wordt u vooral gewezen op de positieve
kenmerken van uw woning en hoe u deze nog beter tot hun
recht kunt laten komen. Naderhand ontvangt u een e-mail met
ons advies van de restyling van uw woning. Gelijktijdig met de
fotoreportage door Saskia Zeller is Interieurstyliste Ulanda ook
aanwezig om de puntjes op de i te zetten voor een optimale
presentatie van uw woning!

