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1
Het team van DVA Makelaars helpt u graag op weg met het ver-
koop klaarmaken van uw woning. Hieronder vindt u praktische 
tips die kunnen bijdragen aan een betere en snellere verkoop van 
uw woning. u kunt maar één keer een goede indruk achterlaten bij 
potentiële kopers van uw woning. Een opgeruimd en goed gestylde 
woning helpt hier zeker bij.

Zorg voor ruimte in uw woning. Ga ont spullen en stel bij jezelf de 
vraag; Waar bewaar ik het nog voor. Heb ik deze spullen echt wel  
nodig. Ons advies; niet nodig, maak een ander er dan blij mee of  
breng het naar de kringloopwinkel. Een opgeruimd huis voelt zo lekker.

Verwijder uw
persoonlijke foto’s.
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“PASCAL EN TINEKE STAAN ALTIJD PARAAT  

VOOR HET BEANTWOORDEN VAN VRAGEN EN  

HET GEVEN VAN  STYLING ADVIES’’

 9,8 VERKOPER VLIETWAARD 396, ALKMAAR 

“Ik vind het een uitdaging 
om uw woning mooi te 
fotograferen voor de ver-
koop, ter plaatse zal ik 
nog styling uitvoeren”
Pascal van Aalst DVA Makelaars
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2
Maak het huis neutraal. Plaats geen persoonlijke foto’s in het zicht. 
Ruim de knutselwerkjes van uw kinderen op zodat kijkers hierdoor 
niet worden afgeleid. Ze komen voor het huis, ze moeten een neutraal 
huis zien waar ze zichzelf in kunnen zien wonen. Zodra u gaat kijken 
op internet voor een andere heeft u al afscheid genomen van uw  
eigen huis. Richt het huis zo in dat deze voor een groot publiek  
aantrekkelijk is.

3
Geen achterstallig onderhoud. Herkent u dit verhaal? 
Ontbrekende trapleuning, loszittend behang en plinten. … daar zitten 
kijkers van uw woning niet op te wachten. Maak voor u zelf een lijst 
met klusjes die nog gedaan dienen te worden, zorg voor een reële 
planning om deze klusjes nog te doen, zodat u geen stress krijgt bij 
het voltooien van deze taken.

Zorg voor nieuwe 
potten en planten in 
de tuin, dit zorgt voor 
extra sfeer in uw tuin
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“WE KREGEN EEN EERLIJK VERHAAL WAAR WE 

DIRECT EEN GOED GEVOEL BIJ HADDEN”

9,0  VERKOPERS P.C. BOUTENSSTRAAT 33 – ALKMAAR
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Houd vloeren leeg! Zet geen spullen op de grond, werk kabels over 
de vloer netjes weg. Haal de stapel met kranten en tijdschriften weg 
naast de bank. Dit zorgt voor een rustig plaatje en de ruimte lijkt 
tevens groter. Moet u van uit huis werken? Zorg dan ervoor dat uw 
werkkamer opgeruimd is! Een opgeruimd huis kijkt veel plezieriger.

Zorg voor een lichte en neutrale inrichting. Geen opvallende kleuren 
op de wanden, maar neutrale tinten. Kijkers van uw woning zoeken 
een huis dat ‘instap klaar’ is. Het opnieuw verven van de muren zorgt 
voor een frisse woning. Dat is wat kijkers verwachten van een woning. 
Een instapklarew woning waar ze zonder al te veel aanpassingen  
kunnen gaan wonen.
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Zorg ervoor dat uw huis 
geen geurtjes heeft, zorg 
tijdens de bezichtiging 
voor onderkomen van 
uw huisdier
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Aspirant kopers willen graag uit het raam kijken. Maak ramen schoon 
en verwijder obstakels bij het raam. Kijk ook even kritisch naar de 
buurt. Is de tuin van uw buren wel netjes? Kunt u hier de buurman 
over aanspreken, zodat hij de tuin netjes maakt? Het zorgt een beter 
totaalplaatje van het huis én de buurt.

6
Plaats niet zelf de auto op de oprit, zorg dat de aspirant koper  
zijn/haar auto op de oprit kan plaatsen bij de woning.  
Nu kan hij/zij kijken of deze er wel past. Dat geeft een goed gevoel. 
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“Je kunt maar een keer 
een goede indruk achter 
laten bij potentiële kopers 
van uw woning”
Tineke Dapper DVA Makelaars
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“WIJ WAREN ERG BLIJ MET DE STYLING TIPS  

DIE WIJ VAN TINEKE HADDEN GEKREGEN”

10  VERKOPER ANNIE M.G. SCHMIDTSTRAAT 26 

– ALKMAAR

“Wij vinden het fijn om  
u geheel te ontzorgen 
bij de verkoop van uw 
woning, goede styling 
tips voor een perfecte 
presentatie delen wij 
graag met u”
Tineke Dapper DVA Makelaars
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TIPS OM IEDERE RUIMTE 
BETER TE PRESENTEREN 
AAN DE KANDIDAAT KOPER VAN UW WONING

Entree
Een goed geschilderde voordeur is het visitekaartje van de woning. 
Het laat meteen zien welke mensen er wonen. Een frisse indruk is 
erg belangrijk. Zet de deur goed in de verf en maak deze schoon. 
Zorg voor een schone deurmat. Is uw deurmat versleten, koop een 
nieuwe. Kijk kritisch naar uw voortuin, staan er planten en struiken 
in de tuin die al lang uitgebloeid zijn? Is het gras kort gemaaid en is 
de entree bij de voordeur aangeveegd. Ook stinkende afvalbakken 
zorgen voor een negatieve indruk bij de start van de bezichtiging.

NA

VOOR
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Hal
Wat ziet u als je het eerst de voordeur opent  
en de woning binnenstapt? Is het een ruime  
hal die keurig is opgeruimd? Of schoenen, sporttassen 
en fietsen die de entree blokkeren tot de woonkamer? 
Wees ook kritisch op de jassen aan de kapstok, draagt 
u al die jassen nog wel? Een opgeruimde hal geeft 
rust. De meterkast is geen schoenenkast. Wees ervan 
bewust dat kijkers van uw woning ook even een kijkje 
willen nemen in de meterkast. 

WC
Zorg voor een schoon toilet. Hang een schone 
handdoek op en zorg dat het lekker fris ruikt.  
Geen persoonlijke foto’s of een uitgesproken  
verjaardagskalender aan de muur. Vervang de 
oude wc borstel voor een nieuwe. Haal de wc  
reinigingsmiddelen weg.
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Woonkamer
Wat vindt u zelf van de woonkamer. Wees kritisch en kijk met een  
andere blik naar de zithoek en vraag bij jezelf, Is dit wel de ideale  
opstelling? Staat de stoel op die plek omdat u dat prettig vindt, of is 
er een logischere keuze voor een andere opstelling mogelijk. Schep 
ruimte en zorg voor een natuurlijke samenhang tussen de zithoek en 
de eethoek in de kamer. Zorg ervoor dat wanden vrij zijn, dat geeft een 
ruimtelijke gevoel. Verwijder alle zichtbare dierenspullen (en geur). 
Maak de vloer goed schoon en inspecteer de wanden en deurposten 
op krassen en deuken. Ook vingerafdrukken moeten weggenomen  
worden. Zorg ervoor dat gordijnen gewassen zijn (frisse geur) en  
netjes op de rail hangen. Maak ruimte bij de ramen, grote planten die 
het uitzicht wegnemen verwijderen. 

NA

VOOR
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Badkamer
Een frisse en schone badkamer is wat kijkers op uw 
woning willen zien. Haal de vele shampooflessen 
weg. Verwijder badmatten van de vloer, dit zorgt 
ervoor dat de badkamer ruimer lijkt. Maak de 
douchewand schoon (geen kalkresten) en zorg voor 
frisse en nieuwe kitranden in de douche en badrand. 

Keuken
Wees ervan bewust dat potentiële  
kopers van uw woning ook in de koelkast 
en oven kijken. Zorg dat deze schoon zijn. 
Ook willen ze nog wel eens een afzuigkap 
checken op de functionaliteit, een vette en 
smerige afzuigkap is niet wat ze willen zien. 
Doet de verlichting van de afzuigkap?  
Zorg voor een leeg aanrechtblad en een 
schone spoelbak (zonder etensresten). Leeg 
de vuilniszak in de prullenbak, verwijder 
etensbakjes van de kat of hond. Ook een 
volle en stinkende vaatwasser is ‘not done’.  
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Overloop
Houd deze ruim, zodat deze groter lijkt. Zorg voor voldoende
licht op de overloop. Kijk eens kritisch naar de plinten en de 
vloerbedekking. Zit de trap nog wel goed in de verf?

Zolder
Is de voorzolder leeg gepakt? En is er voldoende ruimte om de 
CV ketel te inspecteren? Zorg voor voldoende licht. Natuurlijk is 
de zolder de plek waar spullen bewaard worden. Ga eerst ruimte 
creëren. Wees kritisch op welke spullen u nog wilt bewaren.
Een opgeruimde zolder lijkt groter. Zijn er nog sporen van oude 
lekkages? Zorg ervoor dat de zolder geschilderd wordt en de 
oude lekkage sporen op deze manier verwijderd worden.

Slaapkamer
Investeer in mooi witte beddengoed. Hier wordt u en ook de kijker op 
uw woning vrolijk van. Dit geeft rust in de slaapkamer, en de  
slaapkamer lijkt nog ruimer ook! Zorg ervoor dat gordijnen open 
kunnen en dat stof rondom het bed weggenomen wordt. Vermijdt 
persoonlijke zaken in de slaapkamers, trouwfoto’s en foto’s van 
kinderen etc.  Zijn de ramen schoon?
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Garage
Opruimen, opruimen, en opruimen. Koop rekken en zet al uw 
spullen netjes bij elkaar, zorg voor ruimte en plaats geen onnodi-
ge spullen op de grond. Breng oud papier en lege flessen weg.  
Verwijder de frituurpan die al lange tijd staat te stinken. Fietsen 
netjes bij elkaar geplaatst. Schilder de vloer van de garage in een 
lichte kleur. De garage lijkt meteen groter.

Tuin
Ruim de tuin op, maai het gras en verwijder dingen die er niet 
thuis horen. Verwijder overtollig speelgoed van kinderen  
(en huisdieren). Veeg de achtertuin aan, snoei bomen en struiken. 
Maak de tuinmeubels schoon, hier knapt de tuin van op.  
Misschien een paar nieuwe (bloeiende) planten? 
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Ik denk dat wij u met deze tips aardig op 
weg geholpen hebben om uw woning 
verkoop klaar te maken. Bij vragen kunt 
u altijd even het team van DVA Make-
laars contacten, wij helpen u graag met 
het beste advies. 

Het is belangrijk om een goede make-
laar te kiezen voor de verkoop van uw 
woning. Iedere makelaar kan een 
woning te koop aanbieden, maar de 
NVM makelaar van DVA Makelaars zal 
er alles aan doen om voor u het 
beste resultaat te bereiken! 

Wilt u ook uw woning verkopen voor de beste prijs? 
Neem dan contact op met Tineke Dapper of Pascal van Aalst van DVA Makelaars.  

072- 520 20 51  info@dvamakelaars.nl

WIJ HELPEN GRAAG
UW HUIS VERKOPEN 
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Tineke Dapper
NVM Makelaar / Taxateur 
Sinds 1999 is Tineke inmiddels werkzaam in de 
makelaardij. “In 2004 ben ik beëdigd als NVM- 
makelaar/taxateur en in 2006 ben ik samen 
met mijn partner Pascal ons makelaarskantoor 
Dapper & van Aalst Makelaars (DVA) begonnen”. 
“In ons vak gaat het om de aandacht voor 
mensen en huizen”, aldus Tineke. “Ik ben eerlijk 
naar mijn relaties en schep een zo realistisch 
mogelijk beeld van de marktsituatie. Daarnaast 
ben ik ook nog actief als bestuurslid van de 
NVM afdeling Noord-Holland Noord”.

Pascal van Aalst
ARMT
Sinds 2006 is Pascal werkzaam in de 
makelaardij en betrokken bij de oprichting 
van DVA Makelaars. “Ik wil graag het beste 
verkoopresultaat behalen voor onze klant(en), 
daarom besteed ik altijd veel aandacht aan 
de bezichtigingen”. Naast het verkopen 
van woningen is Pascal erg bedreven in het 
fotograferen en optimaal presenteren van de 
woningen. “Het is iedere keer weer een leuke 
uitdaging om woningen zo mooi mogelijk in 
beeld te brengen”, aldus Pascal. 
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072-520 20 51

info@dvamakelaars.nl 

dvamakelaars.nl

James Wattstraat 32A

1817 DC Alkmaar


