
Helpslider 360° fotografie, 360° woning tour en VR-functie 
 
Wat is een woningtour en VR-functie? 
De 360° foto kennen we allemaal, zelf kunnen navigeren vanuit een fotopunt in 360°.  
Bij een woningtour worden er in de, van te voren bepaalde, ruimtes 360° foto’s gemaakt. Deze 
worden gestitcht, nabewerkt en het statief wordt eruit verwijderd. Hierna worden deze foto’s  
verwerkt tot een tour.  Hierdoor kun je de woning ontdekken door deze virtueel te doorlopen, een 
nieuwe ervaring voor verkoper, kantoor en koper! 
 
Kan dit verwerkt worden in Funda? 
Ja, alle losse fotobestanden kunnen in Funda geplaatst worden. Alle fotopunten uit de tour krijgt u 
ook los aangeleverd zodat u deze ook in Funda kunt plaatsen. Helaas is het in Funda nog niet 
mogelijk om welke 360° woning tour van welke aanbieder dan ook te plaatsen. Dit ligt volledig in 
handen van Funda. Wel kunt u de aangeleverde foto’s in Funda zelf tot een tour verwerken. 
 
Matterport vertelt ons als makelaar dat plaatsing in Funda in de maak is? Is dit bij jullie product 
ook? 
Verkooptruc pur sang!  
Wij hebben nauw contact met Funda en deze hebben ons bericht dat hier nog geen enkele sprake 
van is. Dit geldt voor Matterport of welke andere aanbieder van 360° woning tours dan ook!  
 
Welke bestandstype wordt er aangeleverd? 
Losse 360° foto’s als Jpeg. 
De tour als embed-link en als reguliere link. 
 
Waar kan ik een 360° woning tour met VR-functie plaatsen? 
Deze is gemakkelijk te plaatsen op bijvoorbeeld website, Facebook en Twitter. Ook doorsturen is heel 
gemakkelijk d.m.v. mail of WhatsApp. De desbetreffende links en informatie ontvangt u bij uw tour. 
 
Hoe gebruik ik de 360° woning tour in VR? 
Het gebruik in een VR-bril is erg eenvoudig als onderstaande stappen worden gevolgd: 

1. Voor het mooiste resultaat zorg voor een schoon scherm en stel de schermbelichting 

zo licht mogelijk in; 

2. Open de link; 

3. Druk op “play”; 

4. Open rechtsboven het menu (de 3 verticaal geplaatste puntjes); 

5. Druk op “WebVR mode”; 

6. Plaats de telefoon in het midden van de VR-bril. 

Door in de VR-functie stil te kijken naar een doorlink of informatiepunt kunt u dit “aanklikken”. 

Zijn er nog extra voorbereidingen nodig bij 360° fotografie? 
Zeker, bij 360° fotografie komt werkelijk alles in beeld. De ruimten die gefotografeerd dienen te 
worden zullen dan ook helemaal opgeruimd moeten zijn. 
 
Kan ik zelf de inhoud en plaats van de “info” links bepalen? 
Zeker, graag zelfs, zonder vooraf gegeven informatie zullen wij de informatie punten achterwege 
laten. 
 
Maakt het verschil hoe groot de woning is? 
Nee, wel hebben we een maximum van 12 foto’s per woning tour. Voor de gemiddelde woning is dit 
meer dan voldoende.  Meer is natuurlijk geen probleem á € 29 per 4 360° foto’s.  


