Inspiration &
explanation
book

YOU'RE  INVITED
Van harte welkom bij FotoXperience!
Dit inspiratieboek gaat over de fotografie
van uw woning. Graag laten wij u zien hoe u
met een goede fotopresentatie meer kijkers
kunt krijgen. Foto’s maken kan tegenwoordig
iedereen, maar of deze foto’s ook uw huis
verkopen is natuurlijk de vraag …
In deze brochure vindt u enkele voorbeelden
van de mogelijkheden die FotoXperience op
het gebied van woningfotografie te bieden
heeft. Een impressie die aangeeft wat
FotoXperience allemaal kan leveren. Meer
informatie en voorbeelden kunt u vinden
op de website: fotoxperience.nl

welcome

"IK  TWIJFELDE  GEEN
MOMENT,  HIER  WIL  
IK  WONEN."
Mensen zien, mensen kijken. Ze zijn visueel ingesteld. Iets bevalt, wekt interesse, irriteert of maakt
indruk. Daarbij gaat het om de eerste oogopslag,
de eerste impressie.
Zien is synoniem voor het waarnemen van beelden.
Wij zien meestal onmiddellijk of iets ons aanspreekt
of juist niet.

fotografie. Vertrouwt u op het vakmanschap van
de fotograaf? Uitstekend. FotoXperience zal dat
vertrouwen nooit beschamen. U kunt de visuele
voorstelling van uw pand met een gerust hart aan
de fotograaf overlaten.
Komt de regen met bakken uit de hemel? Is er
wegens dichte mist nauwelijks zicht? Ook dan gaat
de afspraak gewoon door. De fotograaf richt zich
dan in eerste instantie op de binnenfotografie en
komt graag een andere keer, op korte termijn, langs
voor de buitenkant van uw pand.
Hoe dan ook, FotoXperience gets the picture!

De eerste stap bij de verkoop van uw huis is zoeken
op sites als funda.nl. Gezien het enorme aanbod
is het van groot belang dat úw object in het oog
springt en interesse wekt bij de potentiële koper.
Welke foto’s trekken mijn aandacht? Waar voel ik
mij letterlijk en figuurlijk thuis? Hoe komt de sfeer
via de fotografie op mij over?
FotoXperience weet als geen ander de kenmerken
en de sfeer van een huis treffend vast te leggen.
Van tijdloos grachtenpand tot modern landhuis,
van woonboot tot appartement: FotoXperience
gets the picture!
De fotograaf van FotoXperience neemt zelf contact op met de makelaar en/of de bewoner. Na
zo’n eerste contact voelt het des te vertrouwder
aan als de fotograaf aanbelt en binnenkomt.
Het is geen must, maar FotoXperience vindt het
belangrijk dat makelaar en bewoner kunnen meedenken en –beslissen over het eindresultaat van de

3D scan/virtual reality

"Binnen   kijken"

The Kitchen

the recipe:

Comfort & talk

Balance

Refine

start

Prepare

Tasty

Sharp

Cheers

FINISH !

ingredients

8. Verkocht!
Sold!

1. Contact
2. Afspraken
Appointments

7. Bezichtiging
Tour

3. Tips
&Tricks

6. Makelaar
Broker
4. Fotograaf
Photographer

het recept van
fotoxperience
De keuken is onze favoriete ruimte van het huis.
Met een beetje fantasie kunt u het verkopen van
een huis vergelijken met het klaarmaken van
een heerlijke maaltijd: met de juiste ingrediënten
en het beste recept komt u tot een smaakvol
eindresultaat.

5. Product

HET RECEPT VAN FOTOXPERIENCE DELEN WE
GRAAG MET U:
>>> STAP 1
Kennismaking > Ga naar fotoxperience.nl.
Hier kunt u uw adres- en contactgegevens
invullen.
>>> STAP 2
Afspraak > Binnen 24 uur wordt door de fotograaf
contact met u opgenomen voor het maken van
een afspraak.

"KOKEN  MET
FOTOXPERIENCE"
>>> STAP 3
Tips & Tricks > Wij geven u tips en slimme
trucs om uw huis beter tot zijn recht te laten
komen (zie Tips & Tricks verderop in deze
brochure en op fotoxperience.nl).

*Hoogtefoto, 360 graden foto en fotovideo zijn
bij alle reportages inbegrepen. Hierdoor heeft de
makelaar de tools in handen om uw huis hoger op
funda.nl te krijgen. Hoe hoger de positie, hoe meer
bezoekers.
Met dit stappenplan is de samenwerking tussen
alle partijen duidelijk en overzichtelijk. Waarbij het
doel – uw woning snel en goed verkopen – geen
moment uit het oog wordt verloren.
Step by step to the goal!

>>> STAP 4
FotoXperience > Fotograaf komt foto’s maken*;
inmeter, indien nodig, komt meteen mee om
maatgegevens op te nemen en kan ook het EPA
keurmerk verzorgen. Bewoner en/of makelaar
kunnen tijdens het fotografieproces meekijken
en aangeven wat zij graag op de foto willen zien.
De ervaring leert dat na levering slechts in een
incidenteel geval een aanpassing gedaan moet
worden.
>>> STAP 5
Zien > Na één werkdag worden foto’s en eventueel
bestelde plattegronden en EPA keurmerk geleverd.
>>> STAP 6
Funda > Makelaar meldt uw woning aan op funda.nl.
>>> STAP 7
Resultaat >Tussen de vele huizen die worden aangeboden op Funda springt uw huis er echt uit. De
eerste afspraken tot bezichtiging komen binnen.
>>> STAP 8
Verkocht!

"make   it"

The studio

HET AMBACHT
Fotograferen is een ambacht. Tegenwoordig kan
iedereen met behulp van een smartphone (of een
digitale camera) een plaatje schieten. Maar verkopen deze foto’s ook uw huis?
Onze fotografen hebben jarenlang ervaring in het
vinden van de juiste hoek, de goede lichtinval en
het nabewerken met behulp van Photoshop.
De verkoop van een huis is een samenspel
tussen bewoner, makelaar en fotograaf. Heeft u
als eigenaar eenmaal de beslissing genomen en
gaat u de uitdaging aan, dan wilt u uw woning
zo snel en goed mogelijk verkopen. De inbreng
van de makelaar, maar zeer zeker ook de visuele
presentatie van uw pand is daarbij van evident
belang.
FotoXperience bestaat uit een team van creatieve
fotografen en helpt u de uitdaging tot een succes
te maken. De fotografen zijn stuk voor stuk bevlogen door ambacht en vakmanschap met een
uitstekend oog voor styling, interieur en detail. De
vakmensen van FotoXperience zijn altijd op zoek
naar het beste plaatje, de mooiste lichtinval en de
scherpste foto. U kunt het zo gek niet bedenken of
het kan worden uitgevoerd: hoogtefotografie, 360
graden fotografie, fotovideo, inmeting, plattegronden en EPA keurmerk.
U gaat the challenge aan, FotoXperience helpt!

"crafted"

"WE  LOVE  JEANS  
THE  PERFECT  BASIC  
NEVER OUT  OF  STYLE "
Wij houden van jeans. In allerlei pasvormen,
verschillende wassingen.
Sterk, stevig, gekleurde stiksels, met mooie
details. Chique of lekker stoer: alles kan.
Onze fotografie is zoals jeans: de perfecte basis,
met de juiste mix van kwaliteit, stijl en prijs.

we love jeans

before

REFRESHED

de kamer in te schatten. De fotograaf helpt u
graag een handje waar mogelijk om tijdelijk de
grote stoelen en tafels opzij zetten.

TIPS & TRICKS   

4. D
 e kinderkamer heeft meestal een gezellige
uitstraling met speelgoed. Op zich is dat prima,
maar het is nog beter om het speelgoed te verzamelen in één hoek. De toekomstige bewoner
kan dan ook de mogelijkheden zien om van de
kinderkamer bijvoorbeeld een walk-in closet of
een kantoor te maken.

Niet alleen de fotograaf maakt het verschil; u kunt
zelf ook helpen om uw eigen woning aantrekkelijker en sfeervoller te maken. Met styling brengt u
op een makkelijke en simpele manier nuances in
huis aan, waardoor de aandacht wordt gericht op
de dingen die ertoe doen.

5. Niet iedereen houdt van dieren, hoe lief en
aanhankelijk ze ook zijn. Heeft u huisdieren?
Berg dan hondenmand, kattenbak, voerbakken
en krabpaal liever op.

Als u in een hotel of bed and breakfast gaat logeren, is het prettig dat de kamer ingericht en opgeruimd is. En natuurlijk wilt u liever niet zien wie er
voor u heeft gelogeerd. Zo werkt het eigenlijk ook
bij het fotoklaar maken van uw huis.
1. De eerste indruk moet positief zijn. Zorg voor
een opgeruimde voortuin zonder mos en groene
aanslag. Zet fietsen en kliko’s even weg.
FotoXperience zorgt er in de nabewerking voor
dat de hoofdfoto voorzien is van, een bij het
seizoen passende, blauwe lucht. Waar mogelijk
nemen wij ook een hoofdfoto vanuit een hoger
perspectief: zo trekt uw woning extra aandacht.

"to  do  list"
• Drink koffie & thee
• Zet fietsen, scooters en afvalcontainers
uit het zicht

2. De kijker moet uw huis zien als zijn of haar toekomstige nieuwe optrekje. Hij/zij moet zich dus
thuis voelen. Ruim gang en kapstok op en
creëer ruimte bij binnenkomst. Wij raden aan
om persoonlijke spullen (foto’s!) zoveel mogelijk
op te bergen. Voor keuken en badkamer telt:
geen vaatdoekjes, tandenborstels en schoonmaakflessen: zo geeft u de kijker meteen de
kans om de ruimte te ervaren.

• Verzorg de tuin
• Maak ruimte aan de kapstok
• Zorg voor een leeg aanrecht en doe
vaat- en handdoeken weg
• Tandpasta en tandenborstels opruimen
• Breng sfeer in de badkamer met een
mooi flesje parfum of een luxe badlaken

3. Grote meubelstukken nemen veel ruimte in en
verstoren het beeld van de totaalruimte. Voor
de kijker is het moeilijker om de afmetingen van

• Verzamel kinderspeelgoed in één hoek



• Verstop hondenmand en kattenbak

FOTOXPERIENCE
DE  FEITEN
FotoXperience is in 2005 opgericht en werkt door
heel Nederland. Er zijn maar liefst 20 fotografen
werkzaam voor FotoXperience.
DE 16 FEITEN OVER FOTOXPERIENCE OP EEN
RIJTJE:
1.	
24/7 bestellen via fotoxperience.nl
2. 	 Fotograaf is voorzien van hoogtemast
3. 	 Gebruikmaking van Nikon apparatuur
4. 	Fotograaf heeft extra camera voor
360 graden foto
5. 	 Aanpassing buitenfoto’s naar seizoen
6. 	Mogelijkheid tot bestellen inmeten en EPA
keuring
7. 	Fotograferen en inmeten op één dag
8. 	 Gebruikmaking van nieuwste apparatuur
9. 	FotoXperience werkt het hele jaar door
10. 20 fotografen, werkzaam door heel Nederland
11. 	Fotograaf gaat netjes om met uw huis en
privacy
12. B
 ackoffice tijdens kantooruren: u kunt ons
gewoon bellen
13. Beoordeling gemiddeld 9,1 op reviewsite
klantenvertellen.com
14. Klanten zijn makelaars en particulieren
15. Inspraak bewoner en makelaar tijdens de
fotoshoot
16. Maken waar wat we beloven

different view

everywhere

Van Tipi tot
wolkenkrabber
Van tijdloos grachtenpand tot modern landhuis,
van woonboot tot appartement.
Iedereen woont anders. Het maakt de fotografen
van FotoXperience niet uit: zij voelen zich overal
thuis en de diversiteit maakt het ambacht juist
boeiend en uiteenlopend.
Wat wel uitmaakt, is hoe uw huis wordt gepresenteerd aan een eventuele koper: hoe trekt u de
aandacht en wekt u interesse? Die kunst zijn wij
meester: FotoXperience weet als geen ander de
kenmerken en de sfeer van een woning of pand
treffend vast te leggen. Onze reportages zijn altijd
inclusief een hoogtefoto, 360 graden foto
en een Funda video.

HET  TEAM
FotoXperience werd in 2005 opgericht door
Rolf Vogel. Hij zag dat er een markt was voor
het professioneel fotograferen van woningen.
De meeste makelaars hadden er zelf niet
voldoende tijd voor en beschikten niet over de
juiste apparatuur. Vanaf de start is FotoXperience
werkzaam door heel Nederland. Iedere fotograaf
heeft zijn of haar eigen regio en werkt nauw
samen met de makelaars. Door gebruik van de
nieuwste technieken, maar zeker ook door de
ervaring, is de kwaliteit van onze fotografie zeer
hoog. Er is een bewuste keuze gemaakt voor
het ambacht: het hele proces van fotografie en
nabewerken vindt plaats binnen FotoXperience.
Hierdoor houden we de kwaliteit scherp in de
gaten en kunnen we snel inspelen op vragen en
wensen van onze opdrachtgevers. We volgen
graag de nieuwste trends, zijn leergierig en
ook nieuwsgierig naar nieuwe fotografie- en
videomogelijkheden.

team

details

WAT KLANTEN
VERTELLEN
Op de site klantenvertellen.com wordt
FotoXperience door makelaars èn particulieren
met gemiddeld een 9,1 gewaardeerd. Om u een
idee te geven hebben we een aantal reacties
voor u verzameld:
“ZEER VAKKUNDIG, DUIDELIJK IN DE WERKWIJZE
EN EEN ERG MOOI EINDRESULTAAT.”

“EEN ZEER VAKKUNDIG BEDRIJF! DE FOTOGRAAF
NAM DE TIJD EN LETTE OP ELK DETAIL. DE
FOTO’S KUNNEN NAAR MIJN MENING NIET
BETER ZIJN. IK BEN ZEER TEVREDEN EN ZOU
DIT BEDRIJF IEDEREEN WILLEN AANRADEN DIE
VOORNEMENS IS ZIJN/HAAR WONING IN DE
VERKOOP TE ZETTEN. JE KRIJGT IMMERS MAAR
ÉÉN KANS VOOR DIE EERSTE INDRUK!”

“MENNO IS EEN PROFESSIONELE FOTOGRAAF DIE
ZIJN VAK VERSTAAT. DE TIPS DIE HIJ GAF, HEBBEN
DE PUNTJES OP DE I GEZET. DEZE FOTO’S MAKEN
ECHT HET VERSCHIL IN DE VERKOOP. IK KAN
HEM DAN OOK ZEKER AANRADEN.”

“GEMOTIVEERDE, GEÏNTERESSEERDE EN
KUNDIGE FOTOGRAAF MET ORIGINELE IDEEËN
V.W.B. INVALSHOEKEN. FOTO’S WAREN ECHT
GEWELDIG.”

“ZEER GOEDE KWALITEIT FOTOGRAFIE EN
VERSTAND VAN ZAKEN. HUIS MET EEN WEEK
VERKOCHT, FOTO’S HEBBEN DAAR ZEKER EEN
BIJDRAGE AAN GELEVERD.”

“SNEL, VAKKUNDIG, MEEDENKEND EN
OPENSTAAND VOOR SUGGESTIE. KORTOM
EEN PERFECTE ERVARING.”

DIT  BOEKJE   IS  TOT   STAND   GEKOMEN    MET   BEHULP   VAN

fotoxperience.nl | studiobeek.nl | pietjeprecies.nl
zwaan.nl | mevrouwgroen.nl

Welkom bij FotoXperience.
Bij ons draait alles om authenticiteit,
kwaliteit en vakmanschap. Ons gedreven
team van fotografen werkt met de beste
apparatuur en zorgt voor het perfecte plaatje.
Hand Crafted! Naast met zorg gemaakte fotoreportages kunt u bij ons terecht voor inmeten, EPA
energielabel, hoogte foto’s, virtual reality en video’s.
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info@fotoxperience.nl
035 64 264 44

