Hoe u de waarde van uw huis kunt verhogen met deze 5
praktische tips
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Leren hoe u de waarde van uw huis kunt verhogen is van fundamenteel belang wanneer u besluit het te
verkopen. Met deze vijf tips haalt u de maximale waarde uit uw huis.
Om te beginnen start u met het waarderen van uw woning in de huidige staat. Dan maakt u een lijst van alles
wat er moet worden gedaan, analyseert de kosten en, als u besluit om te renoveren, het inhuren van
gekwalificeerde professionals. U kunt hier alle materialen en gereedschap bij Mastertools.nl verkrijgen.
De vijf praktische tips om de waarde van uw huis te verhogen:
1. Uitwendig schilderwerk
De eerste indruk is de indruk die blijft en daarom is het buitenschilderwerk zo belangrijk om een woning goed
te verkopen. Goed schilderwerk is het begin van een hoge waardering van het huis. Een slecht geschilderd
pand leidt tot slechte indrukken bij de bezichtiging.
2. Binnen schilderwerk
Een ander detail dat het verschil maakt is het schilderwerk binnen. De tip in dit geval is om neutrale kleuren te
gebruiken. Gebruik nooit levendige of donkere kleuren. Tinten grijs, beige of zelfs variaties van wit zijn de best
toepasselijke kleuren en zorgen voor evenwichtige decoratie van de woning en geven de toekomstige koper
een goed comfortabel gevoel.

3. Reparaties van vochtige plaatsen
Een van de meest voorkomende problemen die in onroerend goed worden aangetroffen is vochtigheid. Gebrek
aan zorg op dit onderdeel kan grote schade aan het eigendom veroorzaken, vooral als het meer dan 30 jaar in
gebruik is. Het is altijd aan te raden om voortdurend reparaties uit te voeren en de noodzakelijke renovaties
niet uit te stellen.
4. Schoonmaak en organisatie (voor degenen die in de woning wonen)
En vuil huis vol met troep sluit elke succesvolle onderhandeling uit. Laat niets buiten beschouwing en maak de
kamers zo veel mogelijk schoon. Een schone en opgeruimde woonomgeving zorgt voor een veel
comfortabeler gevoel.
5. Glazen, vloeren en tegels
Vergeet niet om het glas, de vloeren en de tegels van de woning te controleren. Deze kleine details maken het
verschil! Als u items vindt die moeten worden gerepareerd, vermijd dan het gebruik van inferieure materialen of
zelfs andere kleuren die niet met elkaar overeenkomen.
Een deskundige taxatie van het onroerend goed kan, naast het feit dat het meer oplevert voor de verkoper zelf,
de wachttijd om de verkoop te realiseren aanzienlijk verkorten. Immers, wie houdt er niet van een mooi en
goed verzorgd onroerend goed?
De tips hierboven om de waarde van je huis te verhogen kan zo in de praktijk worden gebracht. Vergeet niet
om hulp te zoeken bij deskundige professionals en kies nooit de professional alleen op prijs.
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