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Professionele foto’s van een pand zijn essentieel 
om interesse te wekken. Daarom doen we er 
alles aan om een woning zo goed mogelijk in 
beeld te brengen. Zo maken onze fotografen 
dubbele opnamens tijdens de fotoreportage. De 
fotobewerkers kunnen op die manier verschillende 
foto’s over elkaar heen leggen en de beste 

onderdelen uit de foto’s gebruiken. Voordat de 
foto’s worden opgeleverd zorgt ons team van 
fotobewerkers ervoor dat de foto’s recht zijn, dat 
de kleuren helder en mooi zijn en er geen over- en 
onderbelichte delen in de foto’s zitten. Pas zodra we 
het allerbeste uit de foto’s hebben kunnen halen, 
worden ze aan u opgeleverd!

PROFESSIONELE PRESENTATIE
Maak indruk met uw presentatie en 
laat de beste punten van de woning 
zien.

EERSTE INDRUK
De eerste indruk is onvervangbaar. 
Maak een positieve eerste indruk 
met de foto’s van de woning.

BETAALBARE PRIJS
Door onze scherpe prijs wordt de 
professionele fotograaf betaalbaar 
voor iedereen.

VAST FOTOGRAFEN TEAM
Onze fotografen zijn vast bij Zien! 
in dienst - en verspreid over heel 
Nederland!

€

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE
Professioneel en betaalbaar.
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De fotograaf heeft bij Fotografie Large meer tijd 
om uw woning(en) vast te leggen. Met deze extra 
tijd kan de fotograaf meer aandacht besteden aan 
de belichting met eventueel een tweede flitser en 
heeft hij/zij meer ruimte om zich te focussen op 
sfeer-/detailfoto’s. 

Wanneer u wilt dat uw woning opvalt tussen 
alle andere woningen d.m.v. mooie sfeer-/
detailfoto’s en perfecte belichtingen met 
meerdere flitsers.

-

Wanneer u zeker wilt weten dat de fotograaf 
genoeg tijd heeft om uw woning rustig vast 
te leggen. Deze komt drie uur langs op locatie 
t.o.v. de 90 minuten die worden gereserveerd 
bij ons normale fotografie product.

-

Wanneer u een woning/pand groter dan 
200m2 wilt laten fotograferen     .

-

FOTOGRAFIE LARGE

Wanneer kiest u voor Fotografie Large?

FOTOGRAFIE LARGE
Extra tijd en extra aandacht voor details.
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HOOGTEFOTOGRAFIE
Foto’s vanaf een 8 meter hoog hoogtestatief.

De eerste foto bij uw verkoopadvertentie 
geeft een belangrijke eerste indruk. Hoe 
aantrekkelijker deze foto is, des te groter 
de kans dat de bezoeker verder kijkt naar 
de advertentie. De ‘hoofdfoto’, maar ook de 
overige foto’s bij uw advertentie moeten 
daarom prikkelend zijn. Een hoogtefoto is 

HOOGTEFOTOGRAFIE

dan uitermate geschikt! Hoogtefoto’s zien er 
indrukwekkend uit en vallen goed op tussen 
andere foto’s vanuit lage standpunten. Ze 
nodigen uit om verder te klikken en zijn 
interessant om naar te kijken. Dit bord toont 
een greep uit de door ons gerealiseerde 
hoogte foto’s voor onze opdrachtgevers.
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De bezoeker bepaalt dus zelf 
waarnaar gekeken wordt. Er wordt 
daarom bij 360° fotografie ook wel 
gesproken over een ‘virtuele tour’.

360° FOTO’S
Bij 360° fotografie wordt een serie 
foto’s gemaakt vanuit één standpunt, 
maar steeds uit een andere richting. 
Deze serie foto’s wordt vervolgens met 
speciale software samengevoegd. 

Door deze aaneenschakeling van de 
foto’s ontstaat er een panoramafoto, 
oftewel een 360° foto. Met een klik 
op een zogenaamde ‘hotspot’ kan de 
bezoeker een andere ruimte bekijken. 

1
2

3

HOGERE RANKING
De toevoeging van 360° foto’s 
zorgt voor een hogere positie in de 
resultatenlijst van Funda.

VIRTUELE BEZICHTIGING
We verwerken de hele woning in de 
360° tour, zodat u het meeste kunt  
halen uit een virtuele bezichtiging 
met de Oculus Rift!

We werken op gekalibreerde Eizo schermen, zodat we 
altijd zeker weten dat foto’s de juiste kleuren hebben!
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PLATTEGRONDEN
Zorgen voor een hogere ranking.

PLATTEGRONDEN

Het product interactieve plattegrond 
biedt zowel een 2D (plat) als een 3D 
(ruimtelijk) beeld van uw woning of 
kantoorpand. Dit geeft een potentiële 
koper de mogelijkheid uw object vanuit 
verschillende perspectieven te bekijken 

en zelf opnieuw in te delen en/of in te 
richten. Onze tekenspecialisten gaan 
op basis van de door u aangeleverde 
(bouw)tekening(en) aan de slag. 
Heeft u geen (bouw)tekening? Geen 
probleem! Wij kunnen de woning voor 

u inmeten. Onze bouwkundige tekent 
de woning in laat deze omzetten in een 
professionele interactieve plattegrond.
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HOGERE RANKING
Een plattegrond zorgt voor een 

hogere positie in de resultatenlijst 
van Funda.

ONMISBAAR
Een geïnteresseerde online bezoeker 
wilt graag de indeling van de woning 

kunnen zien.

GRATIS REVISIES
Er kunnen onbeperkt, gratis 

aanpassingen worden aangevraagd 
op de gemaakte plattegronden.
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INMETEN
Alles volgens de NEN2580-norm.

INMETEN
Onze bouwkundige meet volgens de NEN2580 
norm en verwerkt de meting in een deskundig 
rapport. 

Heeft u een plattegrond besteld, maar geen 
schets of bouwtekening van het pand? Of is de 
bouwtekening onleesbaar geworden? Dan kunt u 
ervoor kiezen om de woning te laten inmeten door 
onze bouwkundige. Met een speciaal laserapparaat 
doen we dat snel en nauwkeurig. De schets zal 
vervolgens, mits besteld, uitgewerkt worden naar 
een Funda plattegrond.

“WAT KAN IK VERWACHTEN 
WANNEER IK INMETEN BESTEL?”

BOUWKUNDIGE KOMT LANGS
De bouwkundige zal met de 
benodigde inmeetapparatuur naar 
het pand komen.

BENODIGDE TIJD
Het inmeten van de woning zal 
ongeveer 60 tot 90 minuten in 
beslag nemen.

RAPPORT
De meetresultaten worden 
opgeleverd in een rapport en, mits 
besteld, een plattegrond.
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ARTIST IMPRESSIONS
Een Artist Impression is een digitaal ingerichte afbeelding van een 
ruimte naar keuze. Door middel van een Artist Impression kunt u 
laten zien wat de mogelijkheden zijn van de ruimtes in de woning, 
zonder veel geld kwijt te zijn aan het restylen of verbouwen van 
de woning.

VOOR Lege en kale woonruimte.

ARTIST IMPRESSIONS
Digitale restyling van woningen.

NA Een digitaal gestylde woonruimte.

NIEUWE INRICHTING
Niet echt tevreden over de stijl van 
uw meubels? Wij richten digitaal 
uw woning opnieuw in.

ONZE EIGEN, UNIEKE STIJLEN
Bij Zien! kunt u kiezen uit drie 
unieke stijlen, gecreëerd door onze 
Artist Impression specialist.
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SLIDESHOW
In een slideshow video worden de gemaakte foto’s van het pand 
stuk voor stuk getoond. Met één klik op de knop kan de bezoeker 
alle foto’s op een prettig tempo bekijken. Het is een laagdrempelige 
en voordelige manier om de ranking op Funda te verhogen!

1
2

3

HOGERE RANKING
De toevoeging van de slideshow 
zorgt voor een hogere positie in de 
resultatenlijst van Funda.

LAAGDREMPELIG
Onze slideshow is een laagdrempelige 
en snelle manier om alle foto’s van een 
pand te tonen. SLIDESHOW

Zorgt voor een hogere ranking.
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ENERGIELABEL
Zekerheid over uw werkelijke energielabel.

ENERGIELABEL
Huiseigenaren hebben een voorlopig energielabel 
gekregen. De overheid heeft het grof ingeschat 
waardoor het label vaak lager uitvalt. Er ligt dan een 
uitdaging om te bewijzen dat dit onterecht is. Een 
fraudegevoelig onderwerp, dat veel onzekerheid en 
misschien zelfs boetes met zich mee kan brengen.

Onze energielabel adviseur komt bij de huiseigenaar 
thuis langs om de 10 punten van het energielabel 
door te nemen en eventuele bewijzen te verzamelen. 
Aanvullend formuleren we een advies over hoe het 
energielabel verder omhoog gehaald kan worden.

We vragen de klant om van te voren de DigiD 
inloggegevens gereed te hebben, of een papieren 
versie aan te vragen bij het RVO. Dit laatste kan via 
de Energielabel helpdesk.

Voor een scherpe prijs kunnen we een hoop werk uit 
handen nemen! 
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WONINGMARKETING
Vergroot uw bezoekersaantallen.

WONINGMARKETING
Wij geloven in het principe: hoe meer online 
bezoekers, hoe groter de kans dat u de 
woning verkoopt. Onze Facebookcampagnes 
zorgen ervoor dat u nog meer bezoekers 
op de advertentie krijgt. En dat u echt zélf 
kunt helpen de juiste koper te vinden. Met 
de Facebookcampagne kunt u de doelgroep 
bepalen en ervoor zorgen dat uw woning bij 
de juiste mensen onder de aandacht komt. 

U adverteert dus veel gerichter dan 
bijvoorbeeld in de krant. Om verwarring te 
voorkomen, de Facebookcampagne is iets 
anders dan de woning delen op uw wall of 
dat van de makelaar. De Facebookcampagne 
zorgt ervoor dat er duizenden mensen die 
voldoen aan uw criteria de woning zien en 
dus niet alleen uw vrienden of die van de 
makelaar.

VIND ZELF UW KOPER
Bepaal de doelgroep voor uw woning 
en bereik deze gericht via onze 
Facebook- campagne.

MEER BEZOEKERS
Het aantal bezoekers van de 
woningadvertentie wordt dankzij 
de Facebookcampagne aanzienlijk 
verhoogd.

SNELLER VERKOPEN
Resultaat: hoe meer relevante 
bezoekers van de advertentie, hoe 
sneller de verkoop.
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Fotografie

360

360 foto’s Plattegrond Slideshow

Pakketmogelijkheden Optioneel

+

Hoge ranking op Funda
Óók is het voordeelpakket verkrijgbaar met 
Fotografie Large in plaats van Fotografie. Een 
nog effectiever pakket met meer tijd voor de 
fotograaf om uw woning nog beter gepresenteerd  
te krijgen. Onze producten vormen bij elkaar het 
ideale pakket om een hoge ranking op Funda te 
krijgen. 

We staan niet alleen bekend om onze goede 
kwaliteit, maar ook onze scherpe prijs! Vraag 
vrijblijvend een offerte aan.

Beste kwaliteit voor de beste prijs

Alles dat u nodig heeft bij 1 partij

Producten bestellen en ontvangen 
binnen 1 online omgeving 

Fotografie inplanmogelijkheden 
binnen 5 werkdagen

Facebook- 
campagne

Artist 
Impressions

Inmeten Hoogtefoto’s
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Kuipersdijk 3c

7512 CA Enschede

053 - 4303075

info@extramakelaars.nl

www.extramakelaars.nl 


