
Checklist 
woningfotografie

ALGEMEEN 
O  Zorg dat de vloeren leeg en schoon zijn 

O  Open alle gordijnen, vitrages en lamellen 

O  Maak alle ramen en spiegels schoon 

O  Haal de spullen van de huisdieren weg 

O  Leeg prullenbakken en/of haal deze weg

OO  Ruim persoonlijke spullen zoals fotolijstjes op 

O  Verwijder kostbare spullen die je niet op de foto wilt hebben 

BUITEN
O  Haal de auto uit de garage of van de oprit 

O  Maai het gras en verwijder onkruid 

O  Veeg het terras en de oprit 

O  Zet de vuilnis- en biobakken uit het zicht 

O  Leg, bij mooi weer, de kussens op de tuinstoel 

OO  Haal het TE KOOP-bord weg 

O  Zet fietsen in de schuur of garage

O  Lap de ramen en al het houtwerk   

WOONKAMER
O  Verwijder losse spullen zoals tijdschriften, post 

  en afstandsbedieningen 

O  Doe nieuwe kaarsen in de kandelaars 

O  Zet verse bloemen in vazen 

O  Lap de ramen, kozijnen en deuren

OO  Verwijder onnodige te grote meubels

O  Maak de kachel/open haard goed schoon

KEUKEN
O  Zorg dat de keuken schoon en opgeruimd is

O  Ruim losse apparaten op

O  Hang schone thee- en handdoeken op

O  Maak het aanrechtblad leeg

O  Poets roestvrij staal tot het streeploos schoon is 

OO  Verwijder spullen van de bovenkastjes 

O  Haal magneten, tekeningen en notities weg 

SLAAPKAMERS
O  Maak de bedden op met neutraal/efffen beddengoed

O  Zorg dat het dekbed gestreken is en kreukvrij

O  Ruim kleding op en sluit de kasten

O  Maak bureaus en andere oppervlakken netjes 

O  Bewaar speelgoed zoveel mogelijk uit het zicht 

EXTRA
O  Zorg dat matzwarte kastjes of bladen vet- en stofvrij zijn

O  Ruim de was op en haal wasmanden weg

O  Verwijder spullen uit de gang en haal jassen van de kapstok

O  Schuur of garage wel op de foto? Verwijder dan de fietsen         

  en alle spullen die op de grond staan

BADKAMERS EN TOILETTEN
O  Maak wastafel, kranen en spiegels (kalkvrij) schoon 

O  Zorg dat de douche droog is 

O  Ruim verzorging- en schoonmaakartikelen op

O  Sluit de deksel van het toilet 

O  Hang een volle rol toiletpapier op de houder 

OO  Haal handdoekjes, wc borstels en afvalbakjes weg 


