
TARIEVEN

INTAKEGESPREK

Kosteloos en vrijblijvend - max. 1,5 uur.

ADVIES VERKOOPSTYLING

Na het intakegesprek zal ik een bezoek bij jou thuis brengen en advies geven over de aanpassingen die  

de verkoop kunnen bevorderen. Na het bezoek stel ik een korte adviesrapportage op waarmee je zelf aan  

de slag kunt.

€ 129,- - max. 2 uur.

HANDEN UIT DE MOUWEN

Na het uitbrengen van advies help ik jou met het uitwerken van de plannen om jouw huis presentatie-klaar 

te maken, samen komen we tot een geslaagd eindresultaat.

€ 60,- per uur - aantal uren in overleg.

ADVIES INTERIEURSTYLING

Na het intakegesprek zal ik een bezoek bij jou thuis brengen en advies geven over de diverse ruimten. 

Hierbij zal ik rekening houden met jouw wensen, indeling van de ruimtes, kleuradvies en gebruik van meubels 

en accessoires. Ik stel een adviesrapportage op en maak een moodboard met ideeën en kleuren waarmee 

je zelf aan de slag kan.

€ 195,- - max. 2 uur.

INTERIEUR SHOPPER

Prijs in overleg, er zal ook een budget worden afgesproken voor interieur inkopen. Afhankelijk van  

de wens van de opdrachtgever ga ik of alleen of samen met opdrachtgever op pad. 

€ 60,- per uur - aantal uren in overleg.

VERKOOPCOACH

Verkoop je jouw woning zelf of zoek je iemand om je te begeleiden tijdens bijvoorbeeld een 

Open Huizen Dag van de NVM? Huur mij in voor bezichtigingen en ik leid de mensen rond door je huis. 

Tevens zal ik een korte styling verzorgen voor een goede presentatie. 

€ 35,- per uur - aantal uren in overleg. 

FOTOGRAFIE

Het presenteren van een te verkopen woning begint met een aantrekkelijke fotopresentatie. 

Dit is vaak de eerste indruk die potentiële kopers met jouw woning hebben en die moet goed zijn.  

Je krijgt 25 bewerkte foto’s voor presentatie op Funda.

€ 125,- per fotosessie.

*  Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

* Binnen 15 km van Wageningen worden geen reiskosten in rekening gebracht. 

 Bij een locatie verder dan 15 km van Wageningen wordt € 0,30 per km in rekening gebracht.


