Prijslijst Vastgoedstyling
Analyse Consult
Een +/- 2 uur durend bezoek aan de woning, afhankelijk van de grootte van het pand. Dit is inclusief
een mondeling advies en tips m.b.t. presentatie en verkoopklaar maken. Adviezen over opruimen,
depersonaliseren, meubelopstelling en over kleur, verf, accessoires, wanddecoratie, verlichting.
Het Basis consult is mogelijk vanaf € 225,- (incl. BTW) t/m 3 slaap/werkkamers
Meer dan 3 slaap/werkkamers, extra per kamer € 40,00

Analyse Quick Scan
Maximaal 1 uur durend bezoek aan de woning. Scannen van eventuele ‘problemen’ van de woning,
mondelinge tips en adviezen, indien mogelijk direct oplossingen aanbieden. Speciaal bedoeld voor
o.a. ‘Finishing Touch’ vlak voor Open Huizen Route, Kom en Kijk Dagen, Open Huis etc., vlak voor
bezichtigingen of voorafgaande aan het maken van foto’s voor brochures en internetpresentatie.
Het Verkort consult is mogelijk voor € 125,- (incl. BTW)

Analyse Rapport
U krijgt een uitgebreid diagnoserapport waarin u alle bevindingen, tips en adviezen kunt teruglezen.
Het diagnoserapport bestaat uit:
•
•
•
•

Diagnose van alle ruimtes
Bijbehorende tips en adviezen
Prioriteitenlijst
Algemene indruk en eindconclusie

Het Analyse Rapport is mogelijk voor €290,- (incl. BTW)

Uitvoering door verkoopstylist
Uitvoeren/geven adviezen, restylen (ook per vertrek) door verkoopstyliste
per uur

95,00

per dag (6 uur) 525,00
Personal Shopping
Min. 2 uur
Begeleiding en/of hulp bij aankopen, kleuradvies en hulp bij kleurbepaling,
(pre)shopping door verkoopstyliste
Personal Shopping is mogelijk o.b.v. offerte

Online fotoconsult
U stuurt ons maximaal 10 foto’s toe en aan de hand daarvan, zenden wij u een verkort adviesrapport.
Een online fotoconsult is mogelijk vanaf € 175,- (incl. BTW).

Projecten
Heeft u geen zin en/of tijd om het advies zelf uit te voeren, dan ben ik u ook hierbij graag van dienst.
Kekstyling zal hierbij optreden als projectmanager en het gehele project rondom het verkoopklaar
maken van de woning managen. Het is mogelijk gebruik te maken van onze opruim- en personal
shoppingservice. Verder heeft Kekstyling contacten met verschillende bedrijven die gespecialiseerd
zijn in o.a. timmer- , schilder- , tuin- en schoonmaakwerk. Wij kunnen u het gehele project uit handen
nemen en tot een goed einde brengen! Voor u een zorg minder!
Een project is mogelijk o.b.v. offerte

Meubelverhuur
Staat uw woning inmiddels leeg? Kekstyling kan sfeer terugbrengen door het inrichten van uw
leegstaande woning. U kunt meubels bij ons huren, zodat u geen grote investering hoeft te doen
voor de inrichting.
Meubelverhuur is mogelijk aan de hand van een Maatwerk offerte

Prijzen zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten binnen een straal van 10 km rond Numansdorp.
Daarbuiten 0,30 p.km.

Betalingscondities: Het totale bedrag dient bijgeschreven te zijn op de dag voorafgaand aan de
afspraak.

