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HANDIGE TIPS VOOR DE OPEN HUIZEN DAG VAN 31 MAART AS. 
 
✔  Entree: De entree is het eerste wat kijkers zien. Ziet deze er netjes verzorgd uit? Doet de 
voordeurbel het? Zorg ervoor dat kijkers genoeg ruimte hebben om hun jas aan de kapstok te 
hangen.  
 
✔  Privacy: Zorg dat persoonlijke spullen, zoals belangrijke papieren, post, autosleutels, foto’s 
e.d. opgeruimd zijn. Kijkers worden hierdoor alleen maar afgeleid en u beschermt tevens uw 
privacy. 
 
✔  Parkeren: Parkeer geen eigen auto’s op uw oprit of op de parkeerplaats voor uw huis. 
Wellicht kunt u ook aan uw buren vragen hun auto ergens anders te parkeren. Op deze manier 
is er voldoende parkeerruimte voor de kijkers en geeft het de indruk dat ze in de toekomst hun 
eigen auto ook goed kwijt kunnen.  
 
✔  Huisdieren: Sommige kijkers vinden de aanwezigheid van huisdieren niet prettig. Breng ze 
vlak voor het Open Huis weg of als het niet echt niet anders kan, zet ze dan in een aparte 
ruimte. Zorg er tevens voor dat u het huis van te voren goed lucht en berg de spulletjes van 
huisdieren even op. 
 
✔ Opruimen: Ruim de woning eens extra op. En denk meteen aan de persoonlijke spullen in 
bijv. de badkamer (shampoos, tandenborstels in de kast). 
 
✔ Schoonmaken: Zorg er voor dat de woning blinkend schoon en fris is. Niets is zo afstotend 
als een vies en muf huis.  
 
✔ Tuin of balkon: Tijdens de Open Huizen Dag zullen veel kijkers al de lente in hun hoofd 
hebben. Interesse naar de buitenruimte is dus ook groter. Zorg er voor dat deze netjes is, oude 
bladeren verwijderen, evenals mos aanslag op de tegels. Zet wat vrolijke bloemen in potten 
neer voor een snel resultaat.  
 
✔ Bezoekerslijst: Indien u deze bijv. niet heeft ontvangen van uw makelaar, leg dan een zgn. 
bezoekerslijst neer. Vraag kijkers direct bij binnenkomst hun contactgegevens achter te laten, 
zodat uw makelaar na afloop van de Open Huizen Dag contact kan opnemen om te vragen naar 
hun bevindingen etc.  
 
✔ Gastheer/gastvrouw: Indien uw makelaar niet zelf aanwezig is, en u heeft geen gebruikt 
gemaakt van de ‘gastvrouwservice’ van Just Jackie, let er dan vooral op dat kijkers vrij kunnen 
rondlopen en voldoende tijd en ruimte krijgen om een goede indruk op te doen van uw woning. 
Blijf op de achtergrond. En….laat de onderhandelingen over aan uw makelaar. Uw makelaar 
kent als geen ander de markt en zijn/haar informatieplicht! En dat is uiteindelijk waarvoor u 
hem/haar heeft ingehuurd.  
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✔ Sociaal netwerk: Gebruik behalve het netwerk van uw makelaar, tevens uw eigen netwerk. 
Veel mensen maken vandaag de dag wel gebruik van een sociaal netwerk, denk dan aan 
Facebook, Twitter, Hyves en LinkedIn. Hoe makkelijk is het niet om een linkje naar uw woning 
op deze media te plaatsen en aan uw omgeving te vragen dit ook te doen? 
 
 
CHECKLIST 
Indien u een verkoopklaarrapport laat opmaken of kiest voor verkoopstyling, ontvangt u een 
handige gepersonifieerde checklist, waar precies op staat waar u aan moet denken om een 
bezichtiging of Open Huis doeltreffend voor te bereiden. 
  
 
GASTVROUWSERVICE 
Tijdens de Open Huizen Dag kan ik optreden als gastvrouw. Ik ontvang de kijkers, voorzie hen 
van een kopje koffie of thee en kan hun precies de diverse inrichtingsmogelijkheden van uw 
woning laten zien.  
Voor het gereduceerde tarief van € 65,- per uur, met een minimum van 2 uur. Vol=vol! 
 
 
OVER JUST JACKIE 

 
Ik ben Jacqueline van de Pas-van Silfhout. Ik ben de oprichtster en 
eigenaresse van Just Jackie. Ik heb diverse opleidingen en cursussen 
gevolgd op het gebied van vastgoed, interieur en styling. De 
huizenmarkt is mij zeker niet vreemd, ik heb op verscheidene 
afdelingen binnen de makelaardij gewerkt, heb zelf met mijn voeten in 
de klei gestaan en weet dus precies de vinger op de zere plek te 
leggen als het gaat om vastgoedmarketing- en presentatie. 
 
 

Just Jackie gebruikt creatieve en professionele technieken en kijkt naar de behoeften van de 
koper. Ik hanteer een combinatie van objectiviteit, creativiteit en de-handen-uit-de-mouwen-
steken! Het vooropgestelde resultaat is een snellere verkoop van het vastgoed en voor een 
optimale prijs. Met mijn aanvullende opleiding als vastgoedstyliste en specialist in 
vastgoedmarketing- en presentatie geef ik de finishing touch aan mijn bedrijf. 
 


