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PAKKET BASIS PAKKET BASIS PLUS

PAKKET TOTAAL

Fotoreportage

NEN2580 meetrapport 
(incl. plattegronden)

Fotoreportage

NEN2580 meetrapport 
(incl. plattegronden)

Woonclip 
(op basis van foto’s)

360° graden foto’s

Fotoreportage
(incl. hoogte/drone 

fotografie)

NEN2580 meetrapport 
(incl. plattegronden)

Woningvideo 
(incl. hoogte shots)

360° graden foto’s

€ 225

€ 275

PAKKET PRESENTATIE
+ VIRTUELE TOUR

€ 375

€ 475

PAKKET TOTAAL
+ VIRTUELE TOUR

€ 575

€ 200

PAKKET PRESENTATIE 

Fotoreportage 

NEN2580 meetrapport 
(incl. plattegronden)

Woningvideo

360° graden foto’s

MEEST GEKOZEN

VOORDEEL PAKKETTEN (prijzen zijn tot 100m2, zie pagina 6)
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€150 
€225
€300
€375

€750
€850
€950

FOTOGRAFIE

Woning fotografie 
tot 100 m2 
vanaf 100 m2 
vanaf 200 m2 
vanaf 300 m2 

Premium woning fotografie
tot 200 m2 
vanaf 300 m2 
vanaf 400 m2 
vanaf 500 m2 

Avond fotografie 

Hoogte fotografie
d.m.v. hoogte statief
d.m.v. drone

360° graden foto
per stuk 

Virtuele tour - Matterport 
tot 100 m2 
vanaf 100 m2 
vanaf 200 m2 
vanaf 300 m2 

VIDEO

Woningvideo
tot 100 m2 
vanaf 100 m2 
vanaf 200 m2 
vanaf 300 m2 

Woningvideo premium 
Premium 

Hoogte video 
d.m.v. drone

Woonclip 
op basis van foto’s 
teaser 

€1050

€200

€125 (max. 9 meter hoogte)
€250 (alleen in daarvoor bevoegde ‘fly-zones’) 

€25

€250
€325
€400
o.a.

€125
€200 
€275
€350

€750 

€250 (alleen in daarvoor bevoegde ‘fly-zones’)

€25
€50
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METINGEN

NEN2580 meetrapport (GO) 
incl. 2D/3D plattegronden & fml-bestand

tot 100 m2 €150 
vanaf 100 m2 €225
vanaf 200 m2 €300
vanaf 300 m2 €375
vanaf 400 m2 o.a.

NEN2580 meetrapport (BOG) 
incl. 2D/3D plattegronden & fml-bestand

BOG tot 250 m2 €275
BOG van 250 tot 500 m2 €475
BOG van 500 tot 750 m2 €675
BOG vanaf 750 m2  o.a.

Volumestudie
i.c.m. NEN-meting €75

Energielabel

EPA-W (woningen) 
tot 100 m2 €250 
tot 200 m2 €325
tot 300 m2 €400
tot 400 m2 €475

EPA-U (o.a. BOG) 
tot 100 m2 €475 
tot 200 m2 €550
tot 300 m2 €625
tot 400 m2 €700

Puntentelling
i.c.m. energielabel prijs energielabel + €150

PLATTEGRONDEN

Floorplanner 
Woning   €35
BOG    €75

CAD plattegrond  €75

Brochure plattegrond €200

NEXT-DAY-DELIVERY
Voor alle opdrachten is het mogelijk aom een ‘next-day-delivery’ aan te vragen. 
U ontvangt dan voor 25% van de volledige opdrachtprijs de producten de volgende werkdag!

(2D/3D & FML)
(2D/3D & FML)
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Styling - voor fotografie 
Starttarief € 350 + € 5 per vierkante meter

Verkoopstyling 
Tot 100 m2    € 2.500
vanaf 100 m2   € 2.500 + € 15,00 per m2

MARKETING

Virtual staging  
op basis van foto 

Artist impression interieur    
(fotorealistisch) exterieur   
(fotorealistisch) 

Brochure 
incl. 25 gedrukte brochures 

Website 
volledig op maat gemaakt 

VERKOOPSTYLING

€250

€500
€750 (prijs is vanaf)

€750

o.a.

Verkoopstylingaltijd incl. GRATISPAKKET PRESENTATIE
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EXTRA INFORMATIE

Alle prijzen vermeld op deze prijzenlijst zijn exclusief btw. 

De pakketprijzen vermeld op pagina 2 zijn voor woningen tot 100m2, daarna geldt € 75 per 
100m2 extra. De prijzen per pakket zijn dan als volgt:

Pakket Basis
tot 100 m2   € 200
vanaf 100 m2  € 275
vanaf 200 m2 € 350
vanaf 300 m2 € 425
vanaf 400 m2 o.a.

Pakket Basis Plus
tot 100 m2   € 225
vanaf 100 m2  € 300
vanaf 200 m2 € 375
vanaf 300 m2 € 450
vanaf 400 m2 o.a.

Pakket Presentatie
tot 100 m2   € 275
vanaf 100 m2  € 350
vanaf 200 m2 € 425
vanaf 300 m2 € 500
vanaf 400 m2 o.a.

Pakket Totaal
tot 100 m2   € 475
vanaf 100 m2  € 550
vanaf 200 m2 € 625
vanaf 300 m2 € 700
vanaf 400 m2 o.a.

EXTRA INFORMATIE
NEXT-DAY-DELIVERY

Voor alle opdrachten is het mogelijk om een ‘next-day-delivery’ aan te vragen. 
U ontvangt dan voor 25% van de volledige opdrachtprijs de producten de volgende werkdag.

Afspraak annuleren

U kunt bij ons de afspraak elk gewenst tijdstip kosteloos annuleren. Ook bij slecht weer. 
Mocht een collega al op locatie zijn en de afspraak kan zonder geldige reden niet doorgaan 
(woning niet gereed, sleutel niet aanwezig e.d.) zullen wij € 50,00 (excl. btw) voorrijkosten in 
rekening brengen. 

Pakket prijzen

Op al onze diensten en transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website 
www.woningmedia.nl.

Prijs gebasseerd op totaal aantal vierkante meters

Onze tarieven zijn gebaseerd op het totaal aantal vierkante meters van de woning.

Het totaal aantal vierkante meters wordt berekend door alle gebruisoppervlakten bij elkaar 
op te tellen.

Gebruiksoppervlak wonen + Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte + Externe 
bergruimte + Gebouw gebonden buitenruimte. 
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