
Fotografen er på vej!

Dato: ......................................................................................

Kl:  ..........................................................................................

UDENDØRS 

Flyt gerne bilen fra indkørsel eller carport.

Fjern cykler, skraldespande, stiger, haveslanger,værktøj osv.

Klip græsplænen om sommeren, eller skovl sneen væk om
vinteren.
Sæt havemøbler på plads og sæt hynder på. En vase med
blomster ser altid godt ud!

ENTRE/HALL 

Fjern sko og tasker. 

Læg store jakker og tøj væk, men lad gerne noget tøj i lyse
farver hænge.

BRYGGERS

Hold overflader rene.

Fjern vasketøjskurve, vaskemidler, osv.

Pæne, foldede og ensfarvede håndklæder kan godt
hænge / ligge fremme.

BADEVÆRELSE
Fjern shampooflasker, tandbørster, hygiejneartikler og
lignende fra vask og hylder.

Fjern affaldsspand og toiletbørste.

Hæng gerne nye håndklæder op i diskrete farver og mønstre.

STUEN 
Prøv at skabe gulvplads ved at flytte store møbler som
lænestole og fodskamler. 

Fjern fjernbetjeninger, ugeblade og aviser osv. fra sofabordet.

Hav ikke for mange store puder på sofaen. Læg et tæppe frem.

Tænd op i pejs eller brændeovn.

KØKKEN
Hold bordoverflader rene og frie for alt for mange ting.

Lad større køkkenmaskiner stå, men prøv at skjule ledninger.

Ryd døre på køleskabe og frysere for magneter og sedler.

Friske blomster i en vase og en frugtskål er altid dejligt
på et billede.

SOVEVÆRELSE 
Red sengen med et diskret sengetæppe uden for meget
 mønster.

Fjern aviser og andre løse ting, som kan forstyrre indtrykket,
men læg en bog på natbordet.

Private billeder på væggene kan godt fjernes før fotograferingen.   

Professionel 
Fotografering

For at få det bedste resultat, er det vigtigt at der er klar til foto inden fotografen ankommer. Generelt er det vigtigste oprydningen 
og rengøring kan betegnes som mindre vigtig. Så hvis tiden er knap, så er det vigtigere at fjerne småting, især i børneværelser, 
samt papirbunker og ledninger i kontoret, nips og andre ting som kan fylde unødvendigt i billedet.

Sørg for at alle lamper virker og sæt nye lys i lysestager. Har I hund eller kat, må I gerne sørge for at hundekurve, madskåle og evt. 
kattebakker er gemt af vejen.

Vær opmærksom på at når boligen vises frem med billeder, vil evt personlige og værdigenstande også blive vist. Så hvis der er 
ting som I ikke ønsker bliver vist, skal de gemmes væk under fotograferingen, eller fortæl fotografen hvad der ikke må komme 
med i billedet.

Aftalt tidspunkt for fotografering:

I tilfælde af aflysning, kontakt din ejendomsmægler eller fotografen direkte


