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Uw Limburgse partner als het gaat om woningpresentatie  

 

VastGoed-presentatie met een zachte G… 
 

Fotografie De eerste indruk maak je nooit een tweede keer  
 Woningfotografie         € 99 
 360°fotografie (per 4 foto’s)        € 29* 
 360° fotografie verwerkt tot 360°/VR-tour  NIEUW!     € 99* 
 Hoogtefotografie (1 standpunt, 3 foto’s)         € 29* 

 Hoogtefotografie (2 standpunten, 6 foto’s)       € 49* 
 Seizoensfotografie (vernieuwen buitenfoto’s)      € 49 

Meetwerk Voor het complete overzicht 

 Floorplanner plattegronden van de volledige woning     € 29 
 Meetwerk voor floorplanner        € 29* 
 Overzicht (woon)vertrekken        € 19** 

Meetwerk en meetrapporten volgens de NEN-normen: 
 Voor actuele informatie https://www.idstijl.nl/meetwerk/  meetrapport. 

Video Groots effect vanuit de luie stoel 

 Woningvideo          € 79* 
 Foto-video          € 19* 

Visuals/Artist impressions Potentie zien 
 3D impressie van een ruimte, vanuit 1 positie      € 59 

 Per extra positie (= extra foto) van dezelfde ruimte     € 29 
 Inmeten per ruimte t.b.v. visuals        € 19* 
 3D-plattegronden en visuals (1woonlaag, 5 visuals (1x 3D-plattegrond + 4 sfeerbeelden) € 199 

Verkoopstyling Restylen, omdat het loont 
 Verkoopstylingadvies in de woning ter voorbereiding op de foto’s    € 59 
 Praktische verkoopstyling tijdens de woningfotografie-afspraak    € 49* 
 Online verkoopstylingadvies op basis van aangeleverde foto’s     € 49 

 

  

Een solide basis 

€ 179 

Woningfotografie 

360° foto’s – 4 stuks 

Floorplanner + Meetwerk 

 Úw Funda-pakket 

€ 199 
Woningfotografie 

FP + meetwerk 

4 x 360° foto’s 

Foto-video 

€ 259 

Woningfotografie 

FP + meetwerk 

4 x 360° foto’s 

Woningvideo 

 

Voor & Na 

€ 259 

Woningfotografie 

Floorplanner 

Visuals 1 ruimte, 2 posities 

[Incl. meetwerk] 

Interessant geprijsde 
pakketten 

https://www.idstijl.nl/meetwerk/
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Alle oplossingen voor leegstaand o.g. 
 

Modelwoningen digitaal Vooruit kijken 

 3D impressie van een ruimte, vanuit 1 positie      € 59 
 Per extra positie (= extra foto) van dezelfde ruimte     € 29 

 Inmeten per ruimte t.b.v. visuals        € 19* 
 3D-plattegronden en visuals (1woonlaag, 5 visuals (1x 3D-plattegrond + 4 sfeerbeelden) € 199 
 Digitaal ingerichte modelwoning in 360° te bekijken  

 Eerste woonlaag         € 279 
 Per extra woonlaag         € 179 

 

Modelwoningen kartonnen meubels Out of the box 

 Inrichten met kartonnen meubels        (koop) € 1449  
 Inrichten met kartonnen meubels 0-6 maanden     (huur) € 749 

 Inrichten voor 1 dag t.b.v. open dag of fotoreportage    (huur) € 599 
 Verlengingskosten inrichting met kartonnen meubels per maand   (huur) € 79 
 Verhuizing set kartonnen meubels      (bij koop/huur) € 349  
 

Modelwoningen echte meubels The real deal 

 Modelwoning ingericht met echte meubels (voor 3 maanden)    (huur) € 1449  
 Verlengingskosten modelwoning per maand     (huur) € 149 
  

 

 
 

 

    
is onderdeel van ID stijl. Hiermee maken wij visuals aan uiterst scherpe tarieven 
mogelijk. Zowel in Limburg als daarbuiten is 3DEEZ de partner voor 3D visualisaties. 
Van een specifieke ruimte, 3D-plattegronden of 360° ingerichte (model)woningen.  

Digitaal 

Al vanaf € 59 

 

De ideale tool bij (ver)bouw of 

leegstand. Voor iedere situatie en op 

elk moment is er altijd een passende 

oplossing.  

Karton 

Al vanaf  € 599 

 

Net echt, met een knipoog.  

Een gezellige woning waarbij de 

functies van de ruimtes ingevuld 

worden.  

Echte meubels 

Al vanaf  € 1449 

 

Een gevoel van thuiskomen.  

De presentatie waarbij men de sfeer 

ook echt kan voelen tijdens de 

bezichtiging.  


