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TEKST SHYRA HUETING
FOTO’S MARIAN VAN DER HEIDE

De jaarlijkse verleidingsdag
staat weer voor de deur.
Tijdens de Open Huizen Dag,
zaterdag 1 april, lonken heel
veel te koop staande huizen
naar een nieuwe eigenaar. De
beste verleidingstruc? Karton!

D

e tijd dat kijkers met appeltaart
en een bos bloemen over de
drempel van een te koop staand
huis werden getrokken, is voorbij. En dat de
makelaar tijdens de bezichtiging potentiële
kopers aanspoorde om ‘er een beetje doorheen te kijken’ ook. Een onaantrekkelijk huis
blijft voor veel mensen onaantrekkelijk.
Rommel blijft lelijk en een leeg huis spreekt
ook weinig tot de verbeelding.
Wat moet je anno nu doen om je huis snel
te verkopen? Ondanks dat de huizenmarkt
lijkt aan te trekken is de concurrentie vaak
groot. Zorg er in elk geval voor dat je huis
straalt! Want een auto was je ook voordat je
hem in de verkoop gooit, zegt Marian van

der Heide. Ze is een van de stylisten die voor
Wonen&Co lezers helpt met een metamorfose bij hen thuis, maar daarnaast doet ze via
haar eigen bedrijf Styling For All in Zuidwolde vastgoedstyling voor makelaars. Een van
de grootste verleidingstrucs die ze hanteert
op het gebied van huizenverkoop: meubels
van karton.

THUISGEVOEL
Soms richt ze er leegstaande huizen mee in;
woningen die kaal niemand aanspreken,
maar met haar kartonnen meubels op ware
grootte opeens een stijlvol interieur krijgen
en een warm thuisgevoel uitstralen. Soms
vult ze er een bestaand interieur mee aan, en

Mooie meubels?
Schijn bedriegt!
Banken, bedden, tafels
en zelfs de tv:
alles is van karton.

soms vervangt ze gedateerde meubels door
exemplaren van karton.
Het hele pakket heeft ze te huur of te
koop. Banken, tv’s, fauteuils, bedden, keukens en bureaus: opgevouwen als een partij
platte taartdozen past het interieur voor een
heel huis precies in haar bestelauto. Aangevuld met accessoires in een woonstijl naar
wens, is het voldoende om een inrichting
vorm te geven. Dankzij gebruik van stijlvolle
hoezen en woonplaids is het in eerste instantie bijna niet van echt te onderscheiden.
En dat is precies de bedoeling. ,,Ik heb zo
bijvoorbeeld in een appartement in Assen,
dat al twee jaar te koop stond, alle gedateerde meubels vervangen door iets van karton

in de stijl van nú. Het was binnen een
maand verkocht.’’
,,Mensen kunnen zich bij een leeg huis
vaak niet voorstellen hoe hun bank, hun
kast er in past. Een ingericht huis geeft een
ander gevoel dan een leeg huis. Bovendien
zie je in een leeg huis vooral scheuren, achterstallig onderhoud en verkleurde muren:
alles valt op.’’ Als voorbeeld laat ze een lege
boerderij in Ruinen zien, met een gebint dat
in de weg lijkt te staan. Met een inrichting
van karton kunnen mensen zich beter voorstellen hoe de indeling kan worden.
Een ander voorbeeld is de styling van een
vrijstaand huis in Diever. ,,De bewoonster is
verhuisd naar een kleinere woning, waar-

KOPERS
LOKKEN
MET
KARTON
door enkele meubelen achterbleven.
Deze hadden niet allemaal de goede sfeer
en de kamers zagen er kaal uit. Voor een
betere presentatie hebben we het huis
aangevuld met kartonnen meubelen. Een
combinatie dus van echt en karton.’’ De
twee eenpersoonsbedden bijvoorbeeld
zijn echt; met een mooie sprei in de
kleurstelling die styliste Marian ook in de
rest van het huis gebruikt, ziet het er
aantrekkelijk uit. (www.funda.nl/koop/
diever/huis-85520859-van-nootenstraat-1).
De meubels van karton zijn op ware
grootte. Een bed is bijvoorbeeld gewoon
90 x 200 meter, simpelweg te realiseren

met vier kartonnen dozen. ,,Plat gevouwen is dat gemakkelijker te vervoeren dan
een echt bed. Mooie sprei erop, kussens,
kartonnen nachtkastje, lampje erop... en je
hebt een mooie slaapkamer’’, zegt Marian.

DOELGROEP
Door stoffen hoezen om de banken en
fauteuils te gebruiken, ziet het er echt uit.
,,Je moet het dan nog aanvullen met accessoires om de juiste sfeer te krijgen. Die
kun je zo luxe maken als je wilt. De sfeer
die je in een woning wilt creëren, hangt
van de doelgroep af. Het huis in Diever
bijvoorbeeld is geschikt voor een (jong)
gezin, maar ook voor senioren vanwege

Opgevouwen in
de auto neemt
styliste Marian
van der Heide
een compleet
interieur van
karton mee.

de slaap- en badkamer beneden. Dus deze
woning is niet te hip ingericht.’’
Hoeveel kost het eigenlijk om je huis zo’n
kartonnen facelift te geven? Volgens de
styliste hangt dat onder meer af van de
grootte van het huis, de keuze voor de accessoires en de periode waarvoor je het
kartonnen interieur wilt huren. ,,Die prijs is
wel een punt. Als mensen klaar zijn met hun
huis en weg willen, dan hebben ze geen zin
meer om er in te investeren. Maar als er
geen kopers komen, verlagen ze wel gemakkelijk de vraagprijs met een 5000 euro.
Zonde. Vastgoedstyling verdient zichzelf
terug, want de kans dat je sneller een koper
vindt is groter.’’

Tips voor verkopers
1. Kopers oriënteren zich tegenwoordig op
internet. Presenteer je huis dus goed, met
mooie sfeerfoto’s. Een foto van een vakantiehuis in de regen verkoopt toch ook niet?
2. Laat een ander eens naar je huis kijken.
Wat kan beter?
3. Soms maakt een andere vloer of een
schilderbeurt je huis veel meteen een stuk
aantrekkelijker.
4. Wat je zelf niet leuk vindt - behang of een
kleur op de muur - vinden de kopers vaak
ook niet mooi. Dus een ander behang of
wandkleurtje kan het verschil echt maken.

