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De handige BezoekWijzer

Als u eenmaal hebt besloten uw huis te gaan verkopen,
gebeurt er van alles in uw hoofd. U bent nu bezig afscheid te nemen van dat huis en het is nu van belang dat
u leert uw huis met andere ogen te bekijken. Uw huis is
ineens een huis dat “Te Koop” staat en als zodanig een
beetje “publiek bezit” geworden.
Hoe meer u leert het huis te zien door de ogen van de
kijker, des te beter bent u in staat uw huis te tonen zoals
de kijker het wil zien.
Deze BezoekWijzer kan u helpen om uw huis klaar te
maken voor verkoop. Allereerst moeten eventuele aanpassingen in kaart worden gebracht en daarna kunt u ze
gaan inplannen.
Uw huis gereed maken voor verkoop hoeft niet veel tijd
of geld te kosten. Het gaat tenslotte om het beïnvloeden
van de allereerste indruk van de kijkers naar uw woning.
U zou bijvoorbeeld voorwerpen kunnen lenen of huren
die uw huis net dat beetje extra geven bij die eerste
indruk, zoals tuinmeubilair of kunstvoorwerpen. En als u
geen tijd hebt om het huis grondig schoon te maken of
cosmetische reparaties te verrichten, overweeg dan dit te
laten doen. Het kan u veel geld opleveren bij de uiteindelijke verkoop.
Natuurlijk is uw ERA-makelaar er voor advies bij eventuele aanpassingen. Hij verkoopt dagelijks woningen
en werkt dagelijks met kijkers. Als iemand weet hoe
kijkers naar een huis kijken dat ze voor het eerst
in hun leven zien, is hij het wel. Hij is ook degene
die uw huis op een zakelijke manier ziet als iets wat
op de markt is en moet concurreren met andere,
vergelijkbare woningen. De emotionele band die u hebt
met uw woning zou uw blik kunnen vertroebelen.
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Een ERA-makelaar heeft die band niet met uw huis. Hierdoor kan hij u helpen de woning optimaal toonbaar te
maken aan geïnteresseerden, die natuurlijk ook bij andere
woningen gaan kijken.
In het algemeen kan worden gesteld dat de bezichtiging
het best kan worden gedaan door uw ERA-makelaar als
er niemand thuis is en ook geen spoor van de bewoners
aanwezig is in de vorm van luchtjes en dergelijke. Huisdieren en kinderen, zeker als ze erg dominant aanwezig
zijn, belemmeren de koper in diens poging zich voor te
stellen dat hij zelf in uw huis woont.
Als u kritisch naar uw woning wilt gaan kijken door de
ogen van een kijker, begin dan buiten met kijken en ga
dan pas naar binnen. Dit is namelijk ook de route die een
kijker doorloopt, dus de eerste indruk buiten is van groot
belang.
Er wordt wel eens gezegd dat misschien wel de helft van
alle woningen in werkelijkheid wordt verkocht voordat de
koper zelfs maar zijn auto uit is geweest!
Bekijk uw woning eens met een frisse blik vanaf de overkant van de straat. Wat zou u kunnen doen om de allereerste indruk zo goed mogelijk te laten zijn?
Bijgevoegde checklist is bedoeld om u te helpen de eventuele klussen en klusjes in kaart te brengen en in te plannen.
Het gaat om zes stappen die u moet zetten, ongeacht
hoe ver in detail u per stap gaat.
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De 6 kritieke bezoekfactoren
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1

Opruimen
Opruimen helpt om ieder vertrek groter te doen lijken. Het
geeft een plezierig gevoel van overzicht. Als een huis
rommelig en vol is, beperkt het de blik van de kijker
en trekt het onnodig veel aandacht. De kijker kan zich
moeilijker een voorstelling vormen hoe het zal zijn
als zijn eigen spullen in de woning staan. Het zou dus
handig zijn als u voorwerpen die u niet nodig heeft
opruimt of opslaat. Daardoor creëert u ruimte en rust in
de woning. Dat is precies wat een kijker zoekt.
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Schoonmaken
Het schoonmaken van uw huis geeft een opgeruimde
indruk en maakt het bekijken door geïnteresseerden
een stuk aangenamer. Het bevestigt de indruk bij
de kijker dat het huis altijd goed en netjes onderhouden is. Zorg ervoor dat ieder vertrek even goed
ruikt als toont. Denk hierbij in het bijzonder aan de
ruimtes waar eventuele huisdieren verblijven (hondenmand, kattenbak), de toiletten en badkamer en de
babykamer. Een likje verf hier en daar en een rondige
schoonmaakbeurt laten uw huis er als nieuw uitzien!
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Kleine reparaties
Kleine reparaties nemen bezwaren van kijkers weg voordat ze zich voordoen. Als u iets teveel moeite vindt om
op te knappen, realiseert u zich dan dat de kijkers dat
waarschijnlijk ook zullen vinden. Daarbij heeft u nog te
maken met het feit dat veel kijkers de kosten van eventuele reparaties doorgaans te hoog inschatten. Dit is
natuurlijk niet gunstig voor de hoogte van een eventueel
bod op uw huis.

4 Zorg voor een rustige en neutrale aanblik van uw woning
Hiermee vergemakkelijkt u het de kijker om zijn spullen
denkbeeldig in uw huis te zien. Rustige tinten in de woning
stimuleren dat voorstellingsproces.
Overweeg om felle kleuren van wanden in wit- of zandtinten te verven en opvallende voorwerpen uit het zicht te
zetten. Daardoor kan de kijker zich concentreren op zijn
eigen huisraad in uw huis in plaats van uw huisraad.
5 Stileer de woning tot een aantrekkelijk geheel.
Besef dat uw woning waarschijnlijk samen met andere,
vergelijkbare woningen moet concurreren om de gunst
van de koper. Het is dus aan u om de woning zo te presenteren dat deze de kijker bijblijft. In woonbladen en in
meubelzaken vindt u ideeën te over!
Kleine dingen maken vaak het verschil bij de eerste
indruk. Dat kan zitten in de geur, de aanblik, bloemen
op tafel, een aangeharkte tuin en een schoongeveegd
tuinpad, dit alles en meer maakt uw woning tot een
begeerlijk thuis voor een ander! Zorg voor voldoende
licht in de woning. Zet de deuren open op een donkere
overloop.
6 Actie!!
Maar nu de laatste stap voordat uw huis klaar is voor kijkers.
De taken moeten worden bepaald en verdeeld om dit zo
goed en snel mogelijk te kunnen doen. Als u dagelijks een
paar dingen doet en iedereen helpt mee, ziet uw huis er
binnen de kortste keren fantastisch uit. Zorg dat u noch
uw kinderen noch uw huisdieren bij bezichtigingen zelf
aanwezig zijn, maar laat dit over aan uw ERA-makelaar.
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Checklist buitenzijde

1 Opruimen
• Gazon/tuin - maaien, onkruid wieden, nieuwe
		bloeiende plantjes.
• Kennels/dierenhokken - opruimen, eventueel likje verf.
• Fietsen/aanhangwagentjes/caravans/brommers/
		 speelgoed uit het zicht.

2 Schoonmaken
• Ramen binnen en buiten zemen, inclusief kozijnen/
		houtwerk.
• Paden/oprijlaan - vegen en onkruid tussen tegels
		weghalen.
• Eventueel pleisterwerk aan buitenzijde woning 		 schoonspuiten/algen of mos verwijderen.
• Vijver schoonmaken/fontein aanzetten.
• Meer, nl.

3 Reparaties
• (Hor)Deuren en ramen - repareer zonodig hang		 en sluitwerk, kapotte of gebarsten ruitjes.
• Pleisterwerk - eventueel repareren of bijwerken.
• Hekwerken - repareren of schilderen waar nodig.
• Trottoir en paden/oprijlaan - vervang kapotte tegels/
		 steentjes waar nodig.
• Gladde tegels, hout of bielzen stroef maken.
• Meer, nl.
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4 Rustige en neutrale aanblik
• Gazon/voortuin - verwijder opvallende decoraties.
• Meer, nl.

• Zet een mooie plant naast de voordeur, leg een
mooie decoratieve deurmat voor de voordeur of
hang een mooie krans op de deur als blikvanger ter
verwelkoming van iedereen.
• Zet mooie potplanten neer bij blinde muren of saaie
plekken ter verlevendiging.
• Plaats (eventueel geleend) mooi tuinmeubilair of
tuinkunstvoorwerpen in de (achter)tuin.
• Zorg dat uw huisnummer goed leesbaar en schoon
is, zonodig vervangen.
• Vervang uw houtspaanders of vul deze aan als u die
in uw bloembedden heeft.
• Meer, nl.
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Wat te doen aan de keuken?

1 Opruimen
• Aanrecht/werkblad - haal keukenmachines en andere
		accessoires weg.
• Kasten - verpakkingen zo netjes mogelijk op maat
		 rangschikken, weggooien wat over de houdbaarheids		 datum is, aangebroken pakken in potten of weck		flessen stoppen.
• Prikborden/memo’s op koelkast enz - opruimen,
		 weggooien wat niet meer van toepassing is,
		 vertrouwelijke zaken, etc.
• Rolgordijn omhoog/vitrage openschuiven/gordijnen
		open.
• Meer, nl.

2 Schoonmaken
• Kasten - schoonmaken, eventueel kastpapier in
		 de kasten leggen.
• Afzuigkap schoonmaken.
• Apparaten schoonmaken van binnen en van buiten 		
		(koelkast/oven enz.).
• Fornuis schoonmaken.
• Gootstenen schoonmaken met bleekmiddel indien
		 van roestvrij staal, vlekken verwijderen.
• Vloeren en (tegel)wanden schoonmaken en in
		 de was zetten.
• Vuilnisbakken en pedaalemmers schoonmaken en
		 bij bezichtiging vuilniszakken verschonen om
		 luchtjes te voorkomen.
• Meer, nl.
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3 Reparaties
• Lekkende kranen repareren.
• Keukenverlichting nakijken (ook onder keukenkastjes
en van afzuigkap).
• Scheurtjes in muurverf repareren of aansmeren
en verven.
• Meer, nl.

4 Rustige en neutrale aanblik
• Indien wand een verfje kan gebruiken, bij voorkeur
een lichte en neutrale tint gebruiken.
• Meer, nl.

5 Stileren
• Zet een bloeiend plantje of een bosje bloemen voor
het keukenraam.
• Hang mooi keukenlinnen neer.
• Leg uw vaatdoek niet op het aanrecht.
• Zet een mooi handpompje zeep neer in plaats van
een stuk zeep.
• Leg een nieuwe deurmat bij de keukendeur.
• Meer, nl.
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Wat te doen aan de sanitaire ruimtes?

1 Opruimen
• Wastafels schoonmaken en planchet zo leeg
		mogelijk maken.
• Medicijnkastjes en eventuele andere kasten zo leeg
		 mogelijk maken en wat erin blijft netjes rangschikken.
• Medicijnen uit het oog leggen of bij elkaar in een
		 afgesloten bakje stoppen.
• Meer, nl.

2 Schoonmaken
• Sanitair goed schoonmaken en opwrijven voor
		optimale glans.
• Douche- en badruimte schoonmaken en eventuele
		 schimmel of kalkaanslag verwijderen.
• Spiegels en chroom poetsen en opwrijven voor
		optimale glans.
• Vloeren en (tegel)wanden schrobben en in de was
		zetten.
• Meer, nl.
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3 Reparaties
• Sanitair en leidingwerk waar nodig repareren.
• Stucwerk waar nodig witten.
• Kitnaden opnieuw kitten of schoonmaken.
• Meer, nl.

4 Rustige en neutrale aanblik
• Wanden, indien deze een verfje nodig hebben,
gebruik dan een rustige en neutrale tint.
• Douchegordijn en wc/douchemat vervangen.
• Hang mooi badlinnen in badkamers en toilet(ten).
• Meer, nl.

5 Stileren
• Leg geurende zeepjes neer.
• Leg bakjes met potpourri of andere plezierige
geurtjes in toilet of badkamer.
• Meer, nl.
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Wat te doen aan
de eet-/zit-/woonkamer?

1 Opruimen
• Salontafels en bijzettafels leegmaken, kranten en
		tijdschriften weghalen.
• Meubels zo ruimtelijk mogelijk neerzetten.
• Indien de kamer te vol oogt eventueel een paar
		 stukken meubels weghalen en opslaan.
• Planten die lelijk zijn of uit de bloei weghalen en
		 vervangen door nieuwe.
• Boekenkasten opruimen.
• Bureau’s of werkplek opruimen en zo leeg mogelijk
		maken.
• Zonwering omhoog/vitrage openschuiven.
• Meer, nl.

2 Schoonmaken
• Vloerbedekking (laten) reinigen.
• Meubels en houtwerk in de was zetten.
• Verlichting poetsen, ook de plafondlampen.
• Parket- of tegelvloeren poetsen en in olie of was zetten.
• Maak de open haard schoon en verwijder as.
• Meer, nl.
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3 Reparaties
• Scheuren in wand en/of plafond aansmeren en verven.
• Meer, nl.

4 Rustige en neutrale aanblik
• Wanden nazien, indien deze een verfje nodig hebben, 		
gebruik dan een rustige en neutrale tint.
• Meer, nl.

5 Stileren
• Leg mooie houtblokken in de open haard.
• Leg mooi tafellinnen op tafel.
• Hang uw mooiste lijsten op die plekken waar het licht 		
het beste valt (soms is het verhangen van lijsten die
al jaren op dezelfde plek hangen een openbaring
voor wat betreft het effect).
• Zet mandjes potpourri neer als u in huis rookt.
• Zet verse bloemen neer.
• Drapeer een foulard over een stoel of bank.
• Meer, nl.
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Wat te doen aan de slaapkamers?

1 Opruimen
• Speelkamers of speelhoeken opruimen, speelgoed
		opbergen.
• Kasten opruimen en losse voorwerpen opbergen.
• Wat niet nodig is weghalen en opslaan.
• Meer, nl.

2 Schoonmaken
• Vloeren goed schoonmaken, vloerbedekking (laten)
		reinigen.
• Gordijnen en spreien luchten en eventueel wassen.
• Verlichting schoonmaken, ook plafondlampen.
• Meer, nl.

3 Reparaties
• Wanden, indien deze een verfje nodig hebben,
		 gebruik dan een rustige en neutrale tint.
• Meer, nl.

14

4 Rustige en neutrale aanblik
• Spreien/dekbedovertrekken - geen wilde kleuren of
dessins.
• Haal controversiële posters en/of dito voorwerpen
weg.
• Meer, nl.

5 Stileren
• Zet speelgoed op een leuke manier neer, waardoor
het een kinderkamer opvrolijkt.
• Leg een boek opengeslagen neer om de rustgevende 		
sfeer te benadrukken.
• Leg decoratieve kussens op het bed of op stoelen in
de slaapkamers.
• Doe rolgordijnen/zonwering omhoog om zoveel
mogelijk licht binnen te laten.
• Deuren op overloop open zetten voor bevordering 		
openheid, ruimtelijk effect en licht.
• Meer, nl.
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Wat te doen aan
de kelder/garage/berging?

1 Opruimen
• Werkbank opruimen en gereedschap rangschikken
		en/of opbergen.
• Berging opruimen, oud papier en lege flessen
		wegbrengen.
• Washok opruimen, wasmanden leegmaken,
		 waspoeder netjes neerzetten.
• Ketelhok opruimen.
• Tuingereedschap opbergen.
• Meer, nl.

2 Schoonmaken
• Vloeren vegen en schrobben, vlekken verwijderen.
• Wanden en hoeken schoonmaken, spinnenwebben
		verwijderen.
• Olievlekken verwijderen.
• Ramen zemen.
• Hondenmanden en kattenbakken die hier staan
		 schoonmaken en luchtverfrisser plaatsen.
• Ketelhok vegen en schoonmaken, stof verwijderen
		 van bovenzijde cv ketel.
• Meer, nl.
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4 Reparaties
• Cv ketel (laten) repareren, verwarming ontluchten
en zonodig water (laten) bijvullen (zorg dat
onderhoudsboekje bij de hand is, als u dat heeft).
• Leidingwerk nalopen en eventuele lekkages (laten)
repareren.
• Meer, nl.

5 Rustige en neutrale aanblik
• Wanden en vloeren in neutrale kleuren.
• Leg eventueel een mat neer in de schuur of gang
om de betonnen vloer te bedekken.
6 Stileren
• Zorg dat de ruimtes er schoon en makkelijk
toegankelijk uit zien.
• Zorg voor goede verlichting in al deze ruimtes.
• Meer, nl.
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Praktische adressen

Klusbedrijf

Verhuurbedrijf

Aannemer

Verhuisbedrijf

Schoonmaakbedrijf
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Aantekeningen
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Deze handige ERA BezoekWijzer
wordt u aangeboden door:

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:
• Bezoek ons kantoor; u bent van harte welkom.
• Stuur ons een e-mail of een bericht via Facebook.
• Word fan van onze ERA Open Huizen Route fanpagina.
• Bel ons.
ERA-makelaars verkópen huizen!
Uw ERA-makelaar
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