
Tjekliste til klargøring af din bolig 
inden fotografen kommer

Køkken

• Ryd køkkenfladerne for mad og drikkelse og tør 

overfladerne af.

• Fjern opvaskebørste, sæbedispenser, grydelapper, 

karklude m.m.

Entré

• Fjern overflødigt overtøj og tasker fra knagerækkerne.

• Sæt sko pænt på række eller fjern dem.

• Fjern nøgler og andre private genstande.

• Er der plads, så stil en plante eller tænd et stearinlys.

Spisestue

• Fjern bøger, papirer, tallerkener m.m. fra bordet.

• Sørg for at stolene står tæt inde ved bordet.

• Fjern ledninger og opladere. 

• Pynt gerne med blomster eller stearinlys. 

Generelle tips

• Fjern familiebilleder, hvis du ikke ønsker, de skal fremstå 

på billederne.

• Gør rent i alle rum.

• Ryd op og fjern unødvendige genstande.

• Træk gardinerne fra samt persienner og markiser op.

• Fjern dine kæledyrs genstande og sørg for at kæledyret 

bliver passet af andre under  fotograferingen.

Vi glæder os til at komme ud og skyde billeder hos dig, men inden da, har vi lavet  en 

tjekliste så du ved, hvordan du bedst gør din bolig klar til fotografering. 

Få flere tips på vores hjemmeside esoft.com/dk/gor-dig-klar-til-fotografering



  

Badeværelse

Soveværelser

 Red sengen og sæt eventuelt puderne pænt.

• Ryd alt væk under sengen.

• Rengør spejlet.

• Sørg for kun at have få pyntegenstande stående, 

   så rummet fremstår rydeligt.

• Hæng eventuelt overflødigt tøj i garderoben.

Udendørs

Stue

• Fjern legetøj fra gulvet og tør overflader af.

• Rengør pejsen, hvis du er så heldig at have sådan én.

• Fjern bøger, papirer og andre overflødige 

• genstande.

•  Fjern shampooflasker, toiletspand, toiletbørster samt 

håndklæder hvis de er meget iøjenfaldende. 

•  Puds spejlet og rengør fliserne.

• Slå græsset hvis nødvendigt.

• Hejs flaget hvis du har en flagstang, og det er 

  godt vejr.

• Slå parasollen op, hvis vejret er til det.

• Fjern renovationsbeholdere, så de er ude af syne 

på billederne.

Bemærk:

Eventuel aflysning af fotografering skal ske til Esoft senest kl. 15.00 arbejdsdagen inden selve 
fotograferingen, fredag dog senest kl. 13.00. Hvis aflysningen sker senere, forbeholder Esoft sig ret 

til at opkræve et aflysningsgebyr. 

Er uvejret ude, så anbefaler vi ikke at aflyse tiden, da vi har Blå himmel-garanti, så vi i redigeringen 
sikrer, at der altid er solskin på dine billeder. Dermed  bliver billederne samme høje kvalitet samt 
du kan få boligen solgt hurtigere end hvis du rykker tiden. 


