
Presenteer jouw huis op funda
in 2 stappen, klaar om gevonden te worden

Meer weten of producten bestellen?
Neem contact op met je makelaar of ga naar funda.nl/huis-plaatsen
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Trek meer bekijks met het Presentatie Pakket 

Geef een beter beeld van je huis met dit pakket, zodat 
jouw huis langer bekeken wordt en er vaker contact 
wordt opgenomen met je makelaar.

Totaalplaatje
Iemand die interesse heeft in een huis, wil zo veel mogelijk informatie verzamelen. 
Investeer daarom in kwalitatief goede foto’s van je hele huis, een video, 360° foto’s, 
een interactieve plattegrond en energielabel. Neem met je makelaar ook details en 
bijzonderheden door, zodat hij álle kenmerken van je huis op funda kan zetten. Heb 
je bijvoorbeeld geen extra hobbykamer maar wel een inpandige garage? Vermeld 
dit dan; wie weet trekt dát een potentiële koper over de streep!

Beter matchen
Zodra jouw huis online staat, koppelt funda alle gegevens van het huis met de wensen 
van de zoekers. Dus hoe meer informatie je over je huis vermeldt, hoe beter funda jouw 
huis kan matchen met deze wensen. Daarnaast stuurt funda meteen de volgende dag een 
e-mail met nieuw woningaanbod naar potentiële kopers. Een nieuw huis op funda wordt één 
keer gemaild, zorg er dus voor dat jouw huis een onuitwisbare indruk maakt. Je hebt tenslotte geen tweede kans 
voor een eerste indruk!

Tip

Zet ook je schuurtje 
en zolder met vlizotrap 
op de foto! Hoe meer 

foto’s, hoe beter; zolang 
ze maar relevant zijn 

voor de huizenzoeker.

  Plaats jouw huis
 op funda Je kunt met een 

Basisplaatsing ook 
de bezoekstatistieken 

zien in Mijn funda. 
Bijvoorbeeld hoe vaak 
jouw huis is gevonden 

en bekeken.
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In overleg zet de makelaar jouw huis op funda, en dat begint met 
een Basisplaatsing. Een Basisplaatsing kun je zien als de start van 
een optimale presentatie op funda. Deze plaatsing bevat alle 
basisgegevens van jouw huis: 

Jouw huis op social media
Promoot ook zelf je huis via Facebook en Twitter. Gebruik hiervoor de social 
media-buttons die op de overzichtspagina van het huis staan. Zo deel je met 
één druk op de knop de funda link van jouw huis.

 Plattegrond

Met de Plattegrond geef je de 
potentiële koper een helder 
overzicht van alle ruimtes en 
afmetingen van jouw huis, in 2D én 
3D. Zo laat je in één oogopslag de 
indeling van je huis zien. Met de 
Plattegrond kun je bovendien 
inzoomen op de ruimtes. Wel zo 
prettig, zeker voor mobiele 
huizenzoekers.

 360° foto’s

Met 360° foto’s breng je jouw huis 
tot leven. Je geeft de potentiële 
koper het gevoel dat hij echt in 
jouw huis staat. Ook kan hij 
inzoomen op interessante details 
of extra informatie lezen die jij 
toevoegt met infospots. Maak het 
helemaal compleet door meerdere 
360° foto’s te koppelen, zodat de 
online kijker een virtuele tour kan 
maken door jouw huis.

 Video

Met de Video breng je het hele 
huis in beeld waardoor de 
potentiële koper een goede indruk 
krijgt van jouw huis. Je neemt de 
online kijker mee door met de 
Video in te zoomen op details. 
Hierdoor houd je de aandacht 
van de kijker nog langer vast en 
proeft hij de sfeer van jouw huis.

  Presenteer jouw huis
 zo compleet mogelijk

 een uitgebreide omschrijving

 alle woningkenmerken op een rij

 onbeperkt aantal foto’s

 een kaart met de locatie van het huis 

Jouw huis verdient alle aandacht. Het Presentatie Pakket 
bevat de beste presentatieproducten van funda: Plattegrond, 
360° foto’s en Video. Dit pakket is dé kans om jouw huis zo 
goed mogelijk te presenteren. 


