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lijk vanaf 3.000 euro. Idealiter komen mensen bij me vóór dat hun
huis in de verkoop gaat. In de
praktijk krijg ik woningen die al
langer te koop staan.»
BRENG SFEER
Leegstand belemmert de verkoop, weet Annelies. «Een lege
kamer lijkt altijd kleiner dan een
ingerichte kamer. Ook op de foto.
Dat komt omdat er geen referentiemateriaal aanwezig is, zoals
een bank of een bed. Tweede
moeilijkheid van een lege woning is dat kandidaat-kopers zich

moeilijk kunnen voorstellen
waar hun bank kan staan. Lege
kamers missen sfeer en ‘oneffenheden’ als gaatjes in de muur en
slijtplekken in de vloer zijn beter
zichtbaar.»
Lege kamers krijg je bijvoorbeeld
gevuld met kartonnen meubels.
«Kopers krijgen zo een eerste idee
van de ruimte en de mogelijkheden. Voor het inrichten van
een leegstaande of modelwoning
werk ik liever met echte meubels.
Die kan je zelfs huren.»

5 tips om je woning op te smukken
1 Poets en ruim op zoals nooit
tevoren. Een onverzorgde,
rommelige of erg gesloten buitenkant nodigt niet uit tot bezichtigen.
2 Richt de ruimten neutraal in.
Verf opvallend gekleurde muren wit, beperk het aantal opvallende meubels of kunstwerken.
3 Waarom heb jij je huidige
woning gekocht? Vanwege de

ruime tuin? Het mooie uitzicht? De authentieke parketvloer? Zorg dat deze punten
dan goed zichtbaar zijn.
4 Berg persoonlijke spullen
op. Zo stel je de koper in staat
om zichzelf en zijn meubels
voor te stellen in je woning.
5 Werk vervelende klusjes af.
Zo geef je kopers niet de indruk dat belangrijk onderhoud
niet is gebeurd.

Info: 0485/070.740, ww.styllies.eu
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