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Slim dat je deze lijst met belangrijke 

verkooptips hebt gedownload!  

 

De laatste maanden worden huizen relatief snel verkocht; dat komt door 

vraag en aanbod. Desondanks maken veel eigenaren onnodig hoge kosten 

of laten zonder dat ze het doorhebben geld l iggen omdat de voorbereidingen 

niet optimaal waren; in mijn ervaring zo’n  €5.000,- tot wel €50.000,- euro. 

 

Ik ben Karin en ik heb als verkoopexpert  in vier jaar t i jd 367 eigenaren en 

hun huizen met bi jbehorende verhalen bijgestaan. Ik ben geen makelaar en 

ook niet alleen een styl ist.  Ik help eigenaren bi j het succesvol verkopen van 

hun huis op een persoonlijke en unieke manier. Dat is mijn handelsmerk.  

 

Ik help eigenaren die verkoopplannen 

hebben, maar ook zij  die vinden dat hun huis 

te lang te koop staat (of het nou 3 maanden 

zijn of 10 jaar). Ook bied ik steun aan 

eigenaren die moeili jkheden ervaren ti jdens 

het verkoopproces en laat ze zien dat de 

verkoop van hun huis ook heel anders kan!  

 

Persoonlijke aandacht, perfectie, meeleven 

en meedenken staan bij mij hoog in het 

vaandel. Mijn bedri jf  is in haar aanbod en 

werkwijze uniek in Nederland.  

 

Deze l i jst met belangri jke verkooptips geeft helderheid om een zo hoog 

mogelijke verkoopwaarde voor je woning te behalen en tegeli jkerti jd zo 

weinig mogeli jk geld erin te investeren. Daarnaast zorgen de tips ervoor dat 

je woning op een plezierige en persoonli jke manier wordt verkocht.  

 

Veel leer- en leesplezier,   

Karin 
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De 3 belangrijkste zaken die heel vaak vergeten 

worden bij het verkopen van een huis! 

 

Je huis is waarschijnl i jk je grootste financiële bezit en heeft vaak ook een 

emotionele waarde. Daarom heeft het verkopen van je huis extra zorg en 

aandacht nodig. Pas dan zal je huis verkocht worden met haar maximale 

opbrengst.  Dit zi jn de 3 belangrijkste zaken die vaak vergeten worden of 

waar te snel en ondoordacht beslissingen over genomen worden.  

 

“Alle  t ips die je ons hebt gegeven, hebben een heel duideli jk beeld gevormd 

van hoe wij onze woning te koop wilden gaan zetten. Onze keuze ging uit 

naar de internetmakelaar in combinatie met jouw vakkennis. Wat een unieke 

ervaring dat j i j  zo betrokken bent bi j het verkopen van ons huis. Je denkt 

volledig met ons mee en we vinden deze manier perfect bij ons passen!”   

 

Niels Sneyders uit Hurwenen 

 

FOTOGRAFEREN VAN EEN WONING DOE JE ALTIJD MET GOED WEER. 
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1 Wel of geen lokale / internetmakelaar 

  

Lokale makelaar:  Als mensen hun huis willen verkopen denken ze vaak het 

eerst aan een lokale makelaar. Deze makelaar heeft veel ervaring in het 

verkopen van huizen in jouw regio en heeft ook potentiële klanten in zijn 

bestand. De makelaar neemt je nagenoeg alles uit handen, hetgeen ook 

terug te zien is in de makelaarscourtage. Deze makelaar komt persoonli jk bij  

je thuis en kan je t ips geven over het hele verkoopproces.  

 

Maar welke kwaliteit  levert deze makelaar eigenlijk? Maakt hi j bi jvoorbeeld 

gebruik van slimme verkoopstyling, adviezen, r ichtl i jnen voor foto’s,  video’s,  

plattegronden en teksten? 

 

Op welke manier geeft deze makelaar de rondleiding en wat zegt de 

makelaar eigenlijk over jouw woning? Kent hij alle feiten wel uit zijn hoofd?  

 

RUST EN HARMONIE ZORGEN ALTIJD VOOR DE MOOISTE WEERGAVE VAN JE HUIS 
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Je huis is waarschijnl i jk je grootste financiële bezit en j i j  betaalt een 

makelaar voor zi jn expert ise, dus dat mag je vooraf best controleren. Kijk 

bijvoorbeeld naar de woningen die bi j deze makelaar te koop staan en vraag 

in je omgeving om ervaringen met deze makelaar.  

 

TIP: Mocht je met een lokale makelaar de verkoop van je huis aanpakken, 

geef dan een A4tje mee met alle extra leuke en belangrijke “weetjes”  over 

het huis en laat alt i jd de eerste rondleiding aan jou geven!  

 

Internetmakelaar:  De internetmakelaar doet bi jna hetzelfde als de lokale 

makelaar. Ook deze plaatst je huis op professionele wijze op de bekende 

verkoopsites maar dan voor een vaste lage prijs. Hij of zi j  komt ook bij je 

thuis voor een waardebepaling en zorgt voor alle papieren zoals het 

koopcontract. Hij zal je op professionele wijze helpen in het verkoopproces. 

 

Wel zal je zelf een aantal dingen moeten aanleveren zoals foto’s  en teksten, 

en vaak doe je zelf  ook de bezichtigingen. Bij sommige internetmakelaar 

kan je dit uit handen geven om eventuele valkui len te voorkomen, maar het 

zelf verzorgen van deze elementen kan ook heel prettig zijn en de verkoop 

positief beïnvloeden. Een groot voordeel van zelf verkopen via een 

internetmakelaar is bijvoorbeeld dat j i j  als geen ander weet hoe fi jn deze 

woning is waar je nu nog in woont. Er is niemand die jouw huis beter kent 

dan ji jzelf!  Ook weet je waarschijnl i jk alles over de omgeving te vertellen.  

 

“Door de samenwerking met Karin als verkoopexpert  en de lokale 

 makelaar heb ik al les professioneel uit handen kunnen geven en  

nog meer geld behaald dan de vraagpri js!  Karin heeft met haar  

adviezen, styling en andere manier van fotografie een enorm verschil  

gemaakt. De persoonli jke gesprekken hebben mij geheel over de  

streep getrokken om de verkoop anders aan te pakken en daar ben ik  

haar, ook namens mijn moeder die er woonde, enorm dankbaar voor.”   

 

Lianne Smit uit Haren 
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Lijkt het je spannend om zelf een rondleiding te geven? Dan kan je bij mij  

hiervoor een training volgen. Je leert  over de fi jne kneepjes én de valkui len 

die spelen bij  bezichtigingen en krijgt  vertrouwen in je eigen kunnen. Je zal 

merken dat het heel natuurl i jk  en f i jn is om je woning zelf  te verkopen.  

 

Geheel zelf verkopen: Liever de verkoop helemaal zelf in de hand houden 

via bi jvoorbeeld social  media, je eigen netwerk, familie of bekenden? Dat 

kan natuurl i jk ook! Daar bespaar je het meeste geld mee. Maar pas op… er 

zijn regels en wetten die je moet volgen. Jezelf  hierin verdiepen is van groot 

belang. Ruzie of hoge boetes zullen achteraf vele malen vervelender zijn 

dan op voorhand samenwerken met een (internet-) makelaar.  

 

Bij zelf verkopen is de kans groot dat je huis langer te koop staat want je 

kan niet zelf je woning op de grootste huizen verkoop websites plaatsen en 

daar zijn tenslotte veel potentiële klanten te vinden. Zelf je huis verkopen is 

dus niet alt i jd de sl imste aanpak tenzij  je veel kennis hebt over het verkopen 

van huizen. Dan kan je op deze manier heel veel kosten besparen.  

KIJKEN NAAR DE BESTE MOGELIJKHEDEN DIE ER ZIJN 
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2 Waardebepaling  

 

Dat je huis verkoop klaar moet zi jn voor fotografie en de bezichtigingen is 

voor de meeste mensen wel duideli jk,  maar wist je dat dit  ook al van belang 

is in een veel eerder stadium van de verkoop? 

 

Makelaar en taxateurs zijn nameli jk ook “gevoelig”  voor de uitstral ing van je 

huis met betrekking tot de waardebepaling. Met verschillende - soms kleine 

-aanpassingen kan je huis ineens duizenden euro’s  meer waard worden. 

 

“Als ik na jouw adviezen, styling en foto’s  de woning had getaxeerd  

dan had ik absoluut de vraagpri js van de woning hoger weggezet.”   

 

Anonieme Makelaar 

 

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET MOOISTE PLAATJE 
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Zorg dus dat je huis al voor het bezoek van de taxateur een waardevolle 

uitstral ing heeft. Zo is ruimte geld waard! Door een teveel aan meubels en 

kleine prullaria t i jdeli jk ergens anders op te slaan creëer je ruimte. Haal 

bijvoorbeeld zoveel mogelijk schoenen en jassen uit de gang als deze de 

gang kleiner laten ogen en laat spiegels juist  een ruimteli jk effect geven.  

 

Het huis moet ook in topcondit ie zi jn. Zorg dus dat de deurkrukken 

vastzitten en dat al le scharnieren goed werken zonder piepen. Repareer of 

vervang onderdelen als deze stuk of niet meer mooi zi jn, verf hele donkere 

muren of schrootjes wit en spuit de algen van de bestrat ing.  

 

Sfeervolle verlichting is bij een eerste bezoek van de makelaar, maar ook bi j 

elke bezichtiging van belang. Een keuken en badkamer en overigens ook 

alle andere vertrekken zien er veel gezell iger uit met een lampje aan. 

Tenslotte kun je persoonlijke foto ’s beter weghalen omdat deze ervoor 

kunnen zorgen dat de kijkers zich niet in het huis thuis kunnen voelen.  

 

 TIP: Persoonlijke foto’s  kan je beter 

weghalen omdat deze ervoor kunnen 

zorgen dat de ki jkers zich niet direct  

in het huis thuis kunnen voelen.  

 

“In eerste instantie vond ik 

meubelverhuur en styl ing voor deze 

woning echt niet nodig. Ik neem nu 

mijn woorden terug. Karin heeft de 

woning heel mooi ingericht  en beter 

vastgelegd dan onze eigen fotograaf.   

Op deze manier is de woning veel 

beter tot zijn recht gekomen en is de 

verkooppri js hoger geworden dan we 

hadden gehoopt. Mijn complimenten! ”  

 

Anonieme makelaar 
VOORUITKIJKEN EN MEEDENKEN  
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3 Presentatie 

 

De keuze voor een makelaar is gemaakt en je huis is klaar voor de verkoop, 

tenminste dat denk je… Nu is de presentatie aan de beurt!  Denk hierbij  aan 

de foto’s,  video, plattegrond en verkooptekst die potentiële kopers straks 

zullen zien op internet.  Alleen als de verkoopprijs reëel is, de presentat ie 

perfect, de verkooptekst duideli jk en overzichteli jk is, dan zullen de 

geïnteresseerden zich snel melden voor een bezichtiging.  

 

“Wow,  ik weet niet wat me overkomt! Binnen 2 dagen 63 aanmeldingen  

voor een bezichtiging, dat had ik echt nooit verwacht…  Ons huis is  

nu met veel plezier verkocht aan mensen die ik het ook echt gun. Het was 

een bijzondere ervaring om zelf ons geliefde huis te kunnen verkopen op 

een geheel eigen en persoonlijke manier.”   

 

Esther Ritzen  

 

VERKOOPSTYLING KAN DOOR IETS HEEL KLEINS VEEL TOEVOEGEN 
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Ga dus zeker niet akkoord met een bedri jf  dat in 30 minuutjes foto’s  komt 

maken of een makelaar die komt fotograferen met zi jn telefoon. Lekker 

goedkoop voor de makelaar maar funest voor jouw waardevolle woning.  

 

Een goede fotoshoot vergt een nauwkeurige voorbereiding. De meubels in 

een slimme meubelopstell ing,  veel ruimte maken, mooie aantrekkeli jke 

styl ing, frisse aanblik, en de woning neutral iseren om zoveel mogelijk 

geïnteresseerden te kunnen aanspreken. Ook moet de fotografie moet met 

de juiste verl icht ing en verhoudingen plaatsvinden.  

 

Door sfeer, warmte, fr is- en openheid te tonen benadruk je de mooiste 

elementen van je woning. De ruimtes moeten dus wel rustig zijn maar niet 

leeg of ongezellig. De juiste verhoudingen en een harmonieus geheel zi jn 

van groot belang. Alles wat bijdraagt aan een plezierig beeld voor fotograf ie 

en video zal de waarde verhogen of de verkoopsnelheid bevorderen.  

 

TIP: Alleen door te werken met vakmensen met oog voor vormgeving en 

detail  behaal je het mooiste resultaat en dat kan je veel geld opleveren. 

 

 

EEN GOEDE VAKFOTOGRAAF ZIET MEER UNIEKE DETAILS VAN UW TE VERKOPEN WONING.  
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All-in pakket om zelf je huis te verkopen mét 

persoonlijke begeleiding en zonder zorgen! 

 

Dit waren de drie belangrijkste zaken die vaak vergeten worden bij het 

verkopen van een huis. Zoals je kon lezen is een huis verkopen niet moeil i jk  

maar denk ook zeker niet te makkelijk!  Een huis verkopen is tenslotte 

waardevol in opbrengst én ervaring en dat kunnen we samen op een fi jne 

manier in gang zetten. 

 

Mag ik je meehelpen? 

 

- Dan ben ik persoonli jk betrokken vanaf idee tot overdracht  

- Maken we samen een verkoopplan 

- Komt je huis 100% perfect op de verkoopmarkt met styling, fotograf ie, 

video, tekst en luxe plattegrond 

- Krijg je meerwaarde voor je huis door slimme verkoopmethodes  

- Leer ik je alles over rondleidingen  

- Bespreken we de waarde van de woning samen met de waardebepaler en 

maken we een doordachte keuze wat betreft de vraagpri js  

- Zorg ik voor het verkoopcontract 

- Krijg je een “verkocht  binnen 6 maanden”  garantie en als we dit niet halen 

10% kort ing op je uitgaven (nog nooit voorgekomen) 

- Komt je huis op de grootste huizenmarkten sites en maak ik gebruik van 

promotie op sociale media om de woning onder de aandacht te brengen 

- Sta ik alt i jd open voor je ideeën, vragen of t ips 

- Ben ik 24/7 bereikbaar en hebben we maandelijks een belafspraak 

- Hanteer ik één vaste pri js die alt i jd lager l igt dan een makelaarscourtage 

 

En zet ik mezelf alt i jd voor de volle 100% in om de uiterste kwaliteit,  

betrokkenheid en opbrengst van je huis te behalen. 

 

Benieuwd?  
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Boek alvast gratis 30 minuten (beeld-) bellen  

 

Samen bespreken we je wensen, de mogelijkheden,  je huis en krijg je direct 

waardevol advies. Je mag in ongeveer 30 minuten al je vragen stellen. Ook 

als je huis bi jvoorbeeld al te koop staat en je je afvraagt waarom je huis nog 

niet is verkocht of als je twijfelt  of je je huis te koop gaat zetten. Alles is 

bespreekbaar zolang het betrekking heeft op het verkopen van een woning. 

 

Plan direct een afspraak in via de online kalender op mijn website: 

https://verkoopexpertkarinhuis.nl/30minutengesprek . 

 

“Karin,  ik zal je overal gaan promoten! We willen je nogmaals bedanken dat 

je ons hebt geholpen met de verkoop van onze woning! Het resultaat 

hadden we niet eens durven dromen! (Binnen 1 week 50.000,- meer behaald 

dan wat de makelaar had ingeschat).  Het was een enorm fijne en 

persoonlijke ontwikkeling.  We vonden het best eng om onze woning te koop 

te zetten maar door jouw aanpak en persoonlijke betrokkenheid waren de 

zorgen snel weg en is het resultaat echt overweldigend!”  

 

Dirk Brul  

CREATIVITEIT ZORGT VOOR EEN SCALA AAN MOOIE BIJZONDERE FOTO’S 

https://verkoopexpertkarinhuis.nl/30minutengesprek
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Wie is Karin?  

 

Hallo, ik ben Karin en ben 44 jaar. Van jongs af aan ben ik bezig met 

kleuren, verhoudingen, inrichten en al lerlei andere creatieve bezigheden. De 

creativiteit  kwam later ook in mijn werk tot uit ing, als bloemarrangeur en 

stand-decorbouwbedri jf . Daarnaast deed ik binnen een opleiding tot coach 

veel ervaring op met betrekking tot presentatie, omgang met mensen en 

verhoudingen in het ruimteli jk vlak. Dit  unieke scala aan vaardigheden komt 

volledig tot zi jn recht in het vak van verkoopexpert !  

 

Mijn interesse l igt in huizen en hun interieurs, maar ook in de levensloop 

van de mensen die er wonen. De persoonli jke verhalen van mensen in hun 

huizen worden onderdeel van mijn levenservaring. Ik voel me dan ook erg 

dankbaar dat ik bi j zoveel mensen een ki jkje in het leven mag nemen. Met 

veel plezier, posit ieve energie en klantgerichtheid gaan we samen aan de 

slag om jouw huis optimaal te presenteren voor de verkoop.  

 

Verkoopexpert  Karinhuis bekend van Tv Business Class. 

MET EEN POSITIEVE INSTELLING IS EEN POSITIEF RESULTAAT EERDER TE BEREIKEN 


