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Een welkom thuis! 
Nodigt jouw huis uit om binnen te komen? 

Met andere woorden: ziet de voortuin er 

verzorgd en onkruidvrij uit? Misschien toch 

nog even een mooi gevulde bloempot bij de 

voordeur plaatsen. Zorg ervoor dat het huis 

er niet alleen van binnen maar ook aan de 

buitenkant er netjes uitziet. Dat bijvoor-
beeld spinnenwebben verwijderd zijn, het 

mos en onkruid  tussen de tegels weg is en 

ook de gordijnen aan het (schone!) raam 

netjes hangen. Een huis moet er vanaf de 

buitenkant al uitnodigend uitzien, mensen 

moeten er zich welkom voelen. 

De knoop doorgehakt, je gaat je huis verkopen! Maar hoe 

bereid jij je huis voor op de verkoop? Welke zaken zijn van 

belang om het beste verkoopresultaat te behalen en de 

hoogst haalbare prijs? 

Bij de verkoop van een huis is het heel 
belangrijk dat het huis perfect 

gepresenteerd wordt. Hierbij zijn de 

afwerkings-staat en de inrichting essentieel. 
Veel mensen zijn in de veronderstelling 

niets meer aan hun huis te hoeven doen 

wanneer zij hebben besloten te gaan 

verkopen. ‘Opknappen doet de nieuwe 

eigenaar in zijn eigen smaak’, is vaak de 

veronderstelling. Maar niets is minder waar  
want juist een goed onderhouden huis 

brengt zo veel meer op. Vooraf investeren 

is profiteren: een likje verf op de muur kan 

al voor winst zorgen! 



Opknappen hoeft niet duur te zijn maar een beetje zorg en aandacht kan al een 
wereld van verschil maken. En laten we eerlijk zijn: voor jezelf is het ook fijn om 

na de foto/video-opname of na een bezichtiging in een schoon en opgeruimd 
huis thuis te komen. Een huis waaraan aandacht is besteed levert écht meer op; 

dubbele winst dus! 

Maak van jezelf een kandidaat-koper! 
Loop eens kritisch door je huis en bekijk 

het door de ogen van een ander. Let  
daarbij op de hoeveelheid spullen die er 

staat. Doorgaans geldt: hoe minder      
spullen in huis, hoe ruimtelijker de        
woning. Zet het speelgoed van de      

kinderen weg. Maar ook lijstjes met     
familiefoto’s kun je beter even uit het 

zicht plaatsen. Het huis moet er uitzien 
alsof een kandidaat-koper er als het ware 
zelf al woont. Zit het behang nog overal 

vast, openen en sluiten de ramen en    
deuren soepel? Doen alle lampen het? 

Zien de kitranden op de badkamer er nog 
fris uit? Allemaal zaken die juist de be-

langrijke puntjes op de ‘i’ zetten en die 
zorgen voor een hogere verkoopprijs. 

Tuinieren 
Of je nu groene vingers hebt of niet, ook 
de tuin verdient aandacht. Snoei bijtijds 

struiken en bomen, maak alle paden     
begaanbaar en onkruidvrij, maai het gras 

en zet ook hier een leuke pot bloemen 
neer. En als het weer het toelaat, plaats 

dan de kussens in de tuinset. Kortom: laat 
ook de tuin er verzorgd en uitnodigend 

uitzien! 



Schoon en fris 
Net als opruimen is schoonmaken van essentieel belang. Een schoon huis      

verkoopt echt beter! Daarnaast laat een schone en frisse woning een belangrijke 
boodschap voor de nieuwe eigenaren achter: het gevoel dat er met zorg en   

liefde in het huis geleefd is. Zorg ervoor dat de ramen en kozijnen schoon zijn 
(zowel binnen als buiten), maar ook dat de koelkast en vaatwasser er netjes en 

fris uitzien. Alle vaste kasten die achterblijven in het huis mogen geopend     
worden, hou hiermee dus rekening.  Een leuk en fris bloemetje in een vaas doet 

ook vaak wonderen.  

Benieuwd wat klanten van ons vinden?

Lees de beoordelingen op           

de volgende pagina!  



Wat vinden klanten van 

Van der Wiel Makelaardij? 

"Wat is er beter dan iemand 

die gewoon weet hoe de 
buurt in elkaar zit, de markt 

kent, duidelijk communiceert 

en alle afspraken na komt. 

Ik heb mij geen betere 
makelaar kunnen 

wensen." 

Verkoper 
Valkenburgsingel 26 

gewone 
nuchtere mensen." 

Verkopers 
Rijksstraatweg 331 

''Vanaf het begin was er meteen 

sprake van een goed gevoel. 
Aardig en fijn contact in persoon maar 

ook over de Whatsapp. Als er vragen 

zijn worden deze snel beantwoord. 
Zeker bij zoiets spannends als een huis 

verkopen is dit heel belangrijk voor 

ons geweest. We voelden ons echt 
vertegenwoordigd en dat ons 

belang voorop stond. Erg tevreden 
en blij met de keus voor 

Van der Wiel!" 

Verkopers 
Dreischorstraat 80 



Het maximale uit jouw te 

 verkopen huis halen?

Snel aan de slag! 
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