
Helpslider Video 

Welk formaat wordt er aangeleverd? 
U ontvangt een Mp4 bestand in HD. 
 
Hoe lang duurt deze video? 
De ideale video duurt ongeveer 3 minuten. Dit is de tijdsspanne waar je als kijker geconcentreerd 
blijft. Dit is doorgaans ook genoeg om een woning mooi in beeld te brengen. 
 
Wat kan ik met deze bestanden? 
Deze Mp4 bestanden kunnen geplaatst worden in Funda (ranking verhogend), website en social 
media. 
 
Moet de woningeigenaar nog ergens voor zorg dragen? 
Jazeker, net als bij 360 graden fotografie komt bij video alles in beeld. Er is dus geen mogelijkheid om 
een hoekje van de kamer buiten beeld te laten. (Tip: overhandig de ID stijl “checklist voorbereiding 
op fotografie”, met concrete tips om de woning verkoop-klaar te maken) 
 
Waarom moet ik een video laten maken? 
Dit is een leuke en eigentijdse manier om snel een heel goed beeld te geven van een woning tevens 
word deze ondersteund door Funda wat de vindbaarheid zeker ten goede komt. 
Vooral jongeren hechten meer waarde aan een filmpje en bekijken dit veel sneller dan een foto 
tevens blijkt uit ervaring dat een video vaak gedeeld en er een grotere doelgroep bereikt wordt. 
 
Kan deze video gepersonaliseerd worden? 
Dit kan en moet zelfs! In de eerste en laatste take van deze video komt u als makelaar in beeld, hoe 
bepaalt u zelf door dit bestand aan ons te leveren. Beschikt u over een transparant logo dan kunnen 
wij dit zelfs gedurende de gehele video weergeven. 
 
Wie maakt deze video en wanneer? 
Deze wordt gemaakt door ons eigen personeel in dezelfde afspraak als woningfotografie en alle 
andere diensten. 
 
Ik zie dat ik alleen video kan bestellen i.c.m. fotografie, kan dit ook anders? 
Zeker, we hebben er voor gekozen om als basisdienst fotografie te nemen. De kosten voor de 
aanvullende diensten kunnen we scherp houden omdat we al op locatie zijn. Toch is het mogelijk om 
bij deze dienst apart te bestellen. Zie prijslijst/brochure voor de extra kosten. 
 
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. 
 
Hoe kan ik mijn videobestand het beste plaatsen op mijn website? 
Het meest handige is om het aangeleverde mp4 bestand te uploaden in YouTube en deze link te 
integreren in uw website. Dit voorkomt dat uw website onnodig traag wordt door grote 
videobestanden. 
Werkt u met Realworks of Fundadesk dan is het ook mogelijk om het mp4 bestand hier rechtstreeks 
te uploaden, zonder tussenkomst van YouTube. Zorg dat u bij voorkeur Google Chrome als browser 
gebruikt. Andere browsers, zoals Internet Explorer, hebben doorgaans last van lange uploadtijden.  
 
  



Het plaatsen van het videobestand op Facebook duurt erg lang, hoe kan dit? 
Afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding kan de upload enige tijd in beslag nemen. Wij 
leveren altijd een bestand aan dat voldoet aan de door Facebook gestelde eisen. 
Mocht de upload niet lukken dan kunt u het via een andere browser proberen, zoals Mozilla Firefox 
of Google Chrome.  
Bijgaand ook handige links naar het Facebook helpcentrum betreffende  
bestandsinformatie: https://www.facebook.com/help/124738474272230?helpref=faq_content  en 
voor mogelijke oorzaken en oplossingen: 
https://www.facebook.com/help/215726848451641?helpref=faq_content  
 
De willekeurig gekozen preview op Facebook is niet naar mijn wens. Kan ik dit aanpassen? 
Facebook kiest automatisch een startbeeld. In deze link is te zien hoe dit aangepast kan worden. 
https://www.facebook.com/business/help/1439592126314666 
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