
"FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ"
Nu hvor du har besluttet at sælge din bolig, gælder det om, for os i fællesskab - at præsentere netop 
din bolig bedst muligt for potentielle købere. 
 
Derfor har vi lavet en kort checkliste til hvordan du bedst muligt kan forberede din bolig til fotogra-
fens besøg, så vi får rigtig gode billeder, til mægleren således at de kan præsentere boligen bedst 
muligt. 

HVAD GØR UDENDØRSBILLEDERNE ENDNU BEDRE
    At græsplanen er nyklippet 
    At havemøbler er sat frem og stillet nydeligt op 
    At gardiner er trukket fra/persiener trukket op 
    At der ikke ligger legetøj rundt om i haven 
    At der ikke hænger vasketøj fremme (ude/inde) 
    At der ikke er affald i haven eller foran huset 
    At biler, trailer, campingvogn køres helt væk 
    At haveredskaber gemmes af vejen 
 
HVAD GØR INDENDØRSBILLEDERNE ENDNU BEDRE
    At der ikke står opvask fremme 
    At køkkenbordet generelt er rydtet 
    At alle senge er redte 
    At toiletsager fjernes fra wc og badeværelse 
    At børnenes legetøj gemmes helt ad vejen 
    At dyrenes legetøj gemmes helt ad vejen 
    At dyrenes madskåle og kattebakke fjernes 
    At rengøringsartikler m.m. gemmes helt ad vejen
 
GIV DIT BOLIGSALG ET EKSTRA PIFT 
    Ved at sætte hynder i havemøbler 
    Ved at slå parasollen op og køre markisen ud 
    Ved at feje terrassen/altanen 
    Ved at sætte friske blomster i potterne/altankassen 
    Ved at sætte friske kryderurter i køkkenet 
    Ved at sætte nogle friske blomster på bordene 
    Ved at sætte en skål med friske frugter frem 
    Ved at lægge tæppe og evt. pynte puder på senge
 
HUSDYR & HØJTIDER
Skal vi besøge dig i jule- eller påske tid, anbefaler vi at man venter med at pynte op, eller gerne fjer-
ner pynten ved fotografens besøg. 

Har de husdyr, der er ”alene hjemme” ? Vær rar at fortælle os det, så vi ved det før vi kommer. 
Har denne/disse tendens til at smutte når døren bliver åbnet bedes de være ekstra opmærksom
på at informere os.
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