
Helpslider Plattegronden 

Hoeveel plattegronden worden er aangeleverd? 
Iedere verdieping en ook losstaande garage wordt getekend 
 

Zit er verschil in prijs wat betreft de grootte of type van het object? 
Nee, wij tekenen voor een scherpe prijs en maken geen verschil. Een appartement kost net zo veel 
als 3 verdiepingen. Dit maakt het wel zo overzichtelijk. 
 

Welk bestandstype wordt er aangeleverd? 
Jpeg en FML 
 

Wat is een FML-bestand? 
Een .fml bestand is een bestand dat het grafische tekenprogramma floorplanner genereert van een 
gemaakte plattegrond . Dit FML bestand heb je nodig om een plattegrond op Funda  in 2D en 3D 
weer te geven en kan bij Funda worden geuploaded. 
Als van een woning een 2D/3D plattegrond beschikbaar is, zie je dat als bezoeker via een plattegrond 
pictogram. Als je daarop klikt verschijnt de Floorplanner plattegrond in 2D en 3D weergave. 
 
 

Wat kan ik met deze bestanden? 
Een Fml bestand is nodig voor plaatsing binnen Funda. (Tip: als FML-bestand geplaatst binnen Funda 
werkt deze ranking verhogend) 
Voor plaatsing in brochure, website, social media enz. word een Jpeg bestand gebruikt. 
 

Kan ik zelf een plattegrond of schets aanleveren waar jullie een floorplanner plattegrond 
van maken? 
Dit is ook een mogelijkheid. Wel dienen deze bestanden aan enkele voorwaarden te voldoen: 
aanleveren in Jpeg, alle maten zijn binnenmaten, op schaal getekend, aanduiding vertrekken, 
aangeven waar ramen en deuren zitten enz. (Tip: controleer een oude plattegrond altijd, vaak zijn er 
in de jaren veranderingen aan de woning uitgevoerd) 
 

Ik vind het lastig om zelf een plattegrond te schetsen/op te meten, wat nu? 
Wij bieden een service om het opmeten meteen te doen als we toch al op locatie zijn voor de 
woningfotografie en eventuele ander diensten. Wij doen dit dagelijks en dit is voor ons routine 
waardoor we de prijs laag kunnen houden. 
 

Wat betekent de disclaimer? 
Er wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan het maken van de plattegronden. Maar door 
veranderingen in de woning in de aangeleverde tekeningen kan het zijn dat er maten niet 100% 
kloppen. Hierdoor zorgen wij en u er voor dat er geen discussies kunnen ontstaan over de precieze 
juistheid.  
 

Mijn 3d in Funda klopt niet helemaal, hoe kan dit? 
Daar wij gebonden zijn aan het progromma “floorplanner” wat betreft Funda zijn wij gedeeltelijk 
afhankelijk van de mogelijkheden die zij bieden. Dit werkt nog niet 100%. Ook is het een afweging die 
we samen met u als klant gemaakt hebben, om tegen een scherp tarief goede plattegronden aan te 
kunnen leveren zal het zijn dat deze in 3d niet altijd helemaal kloppen maar een plattegrond is waar 
het om draait. (Tip: probeer eens een visual, deze geeft een heel mooi 3d beeld) 
 

 



De plattegrond klopt niet helemaal, en nu? 
Er zijn 2 mogelijke opties waarom deze niet kloppen: 

1) De zelf aangeleverde plattegrond/tekening klopt niet. Geen probleem, wij passen deze 
kosteloos aan. 

2) Er zit een fout in onze plattegrond. Uiteraard verzorgen wij  ook nu kosteloos de aanpassing 
 

Hoe lang moet ik wachten op aanpassingen? 
Daar wij in “eigen huis” tekenen zijn aanpassingen snel gerealiseerd. In 95% van de gevallen dezelfde 
dag. 
 

Ik heb liever geen disclaimer of benaming van verdiepingen, is dit mogelijk? 
Zeker, de standaardinstelling is dat deze geplaatst wordt in iedere tekening. Indien u dit liever niet 
wil kunnen wij dit voor u aanpassen.  
 

Hoe weet ik wanneer mijn bestanden beschikbaar zijn? 
Zodra wij de bestanden uploaden in uw persoonlijke map ontvangt u van ons een mail. Deze mail 
bevat zowel de factuur als de vermelding dat de bestanden beschikbaar zijn. 
 

De maten kloppen niet helemaal, hoe kan dit? 
Dit kan enkel oorzaken hebben nl; 

- De aangeleverde schetsen/tekeningen zijn niet juist geschaald, dit kun je voorkomen door 
ons deze te laten controleren of op te laten meten 

- Er zitten minieme verschillen in de tekening van enkele cm. Dit is meer regel dan 
uitzondering. De muurdiktes zijn standaard maten binnen Floorplanner. Hierdoor kan het 
gebeuren dat er kleine verschillen ontstaan. Dit was in de oude versie Floorplanner te 
voorkomen door de juiste maat bij de muur te plaatsen ook al was de muur kleiner/groter. In 
de nieuwe versie FP is dit niet meer mogelijk omdat hier veel misbruik van gemaakt werd. 

- Er zitten serieuze verschillen in de maten: aarzel niet en contacteer ons, FP plattegronden 
tekenen is mensenwerk dus ook wij kunnen ons vergissen! 

 
Welke maten worden gebruikt om de ruimte te tekenen in FP? 
De maten die gebruikt worden zijn binnenmaten van een ruimte op vloerniveau. 
 


