Meer aandacht voor uw woning op Funda?

Zet uw woning op de kaart met behulp van

3DL 3D IMPRESSIES

Floorplanner plattegronden
Dit zijn kleurrijke plattegronden die op Funda zowel in 2D als in 3D te bekijken
zijn. U hoeft geen bouwkundige te zijn om de plattegronden te kunnen lezen.
Daarom is een floorplanner plattegrond heel geschikt om geïnteresseerden
een duidelijk overzicht te geven van uw woning.
Een floorplanner plattegrond wordt opgesteld aan de hand van een digitale
bouwkundige tekening. Deze tekening is op schaal en voorzien van
maatvoering.

Woning inmeten
Als er geen bouwkundige tekening is dan moet de woning eerst worden
ingemeten. Dat kan natuurlijk met een rolmaat. Sneller en eenvoudiger gaat
het wanneer u gebruik maakt van een afstandmeter die werkt met behulp van
laser. Andere benodigdheden zijn; ruitjespapier met mm verdeling, vulpotlood,
gum en lineaal. Op www.3dl.nl/diensten/inmeten vindt u een handleiding voor
het inmeten van uw woning. Geeft u het inmeten liever uit handen? Geen
probleem. Wij meten uw woning graag voor u in.

360 graden impressie
Op funda is het mogelijk 360 graden 3D impressies te plaatsen. Bezoekers op
uw Funda pagina kunnen interactief rondkijken in de ruimte. Daarbij kunt u
kiezen uit verschilende meubels en vloer- en wandafwerkingen.

Interieur impressies
Met een 3D interieur impressie wekt u de interesse van kopers die anders
misschien zouden afhaken bij het zien van de fotos. Wij kunnen een impressie
maken vanaf hetzelfde camerastandpunt als uw fotos. In de interieur impressie
kan elke ruimte worden voorzien van modern interieur.

Fotobewerking tuin / tuinimpressie
De voortuin is het visitekaartje van uw woning. Wanneer u niet tevreden bent
over uw voortuin kunt u natuurlijk een hovenier inschakelen. Maar er is een
goedkoper alternatief. Met een fotobewerking van uw tuin laat u zien hoe uw
tuin er uit kan zien. Daarbij kunt u een eigen ontwerp aanleveren, maar u kunt
ook vertrouwen op de creativiteit van 3DL.

3D impressie exterieur
Kan de te verkopen woning nog worden voorzien van een
uitbouw/aanbouw/opbouw? Wij kunnen een aanbouw/uitbouw/opbouw in een
foto van de bestaande situatie monteren. Daarmee laat u in één oogopslag zien
wat de mogelijkheden zijn van uw te verkopen woning.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze
dienstverlening?
Neem dan contact met
ons op. Wij staan u graag te woord.
3DL Bouwkundig & 3D Tekenwerk
't Spiek 54
9411 KW Beilen
06 453 06 528
info@3dl.nl
www.3dl.nl
woningmarketing.3dl.nl

