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Vastgoed smartphone fotografie instructies.

Dankzij de camera op onze smartphone is het maken van foto’s ondertussen vanzelfsprekend geworden. 
“Iedereen” kan een foto maken maar niet iedereen kan een goede foto maken. Moet ik dan voor betere 
foto’s altijd een professionele fotograaf inhuren? Nee, dat hoeft niet meer altijd! Tussen de kwaliteit foto’s 
die “iedereen” met een telefoon maakt en het inhuren van een fotograaf is Qlicpics gekomen die jouw 
foto’s professioneel bewerkt!

Goede foto’s maken het verschil en trekken de aandacht van jouw boodschap.
● Gebruik maken van beelden in je berichten op social media leidt tot 94% meer bezoekers en 

betrokkenheid;
● 60% van de internetbezoekers klinkt eerder op een link met een plaatje dan een link zonder plaatje.

Met steeds beter wordende camera’s op onze telefoons is ook het fotograferen van vastgoed interieur en 
exterieur voor zakelijke doeleinden zelfs heel goed mogelijk geworden. Maar hoe schiet je nou die perfecte 
plaatjes? En hoe zorgen we dat die gemaakte foto’s nog beter, mooier en professioneler tot uiting komen? 



Start met een schone lens! Het lijkt 
vanzelfsprekend maar wanneer heb jij 
eigenlijk de cameralens van je 
smartphone schoongemaakt? Gebruik 
een zacht doekje, koop bij voorkeur 
eenmalig een lensdoekje bij de 
fotowinkel of gebruik desnoods het 
doekje van bijvoorbeeld je zonnebril.



Camera instellingen: Natuurlijk kun je de standaard 
camera app op je telefoon gebruiken. Er zijn ook camera 
apps beschikbaar die je iets meer functionaliteit geven. 
Normaal gesproken maakt de camera van de smartphone 
foto’s in het gecomprimeerde JPG-formaat. Dit is in de 
basis ruim voldoende om te laten bewerken door Qlicpics. 



Daglicht: Maak gebruik van zoveel mogelijk daglicht! Zorg waar 
mogelijk voor lichtinval van boven of de zijkant. Lichtinval van 
achteren kan een schaduw van jezelf geven op de foto. Fotografeer 
niet met de flitser van de telefoon! Natuurlijk licht is de basis en 
soms kan in een donker hoekje een lamp aan als ondersteuning van 
het beeld en sfeer.



Tegenlicht: Fotografen bij tegenlicht vraagt iets meer aandacht. 
Tik met een vinger op je scherm van de telefoon/camera op het 
belangrijkste deel van de te maken foto wat je goed belicht in 
beeld wilt hebben. Je ziet dan dat het licht verandert en dat de over 
of onderbelichting verdwijnt. Hierdoor komt het interieur of 
gebouw goed belicht in beeld.



Styling: zorg voor een 
opgeruimde locatie.
Kijk even op de camera en 
verschuif eventueel wat 
spullen. Verplaats 
bijvoorbeeld een vaas of een 
stoel en zorg voor een 
opgeruimde tafel of bureau.
Voor het perfecte plaatje 
moet je soms even schuiven, 
foto maken, nogmaals 
schuiven… Totdat je 
tevreden bent.



Compositie: Kijk hiervoor naar de belangrijkste lijnen en kleuren. 
Alles precies symmetrisch of perfect in het midden is niet altijd de beste compositie. Probeer af te wisselen met een 
verdeling van 1/3 - 2/3. Zorg wel dat rechte lijnen zoals van wanden en deuren ook echt recht staan. Een hulpmiddel zijn 
de rasterlijnen, inschakelen via instellingen —> camera —> raster.



Standpunt: Wissel af en toe 
eens van standpunt door te 
variëren in hoogte. Even door 
de knieen zakken maakt de 
fotoserie levendiger voor de 
kijker. Probeer uit te vinden 
welke zichtvelden zich lenen 
voor een lager standpunt. 
Soms kan het ook handig zijn 
even gebruik te maken van 
een trap. Dit is een 
hoogteverschil die natuurlijk 
overkomt en die iedereen in 
het echt ook zo kan ervaren 
wanneer men zelf van die trap 
loopt.



Inzoomen: Haal het 
onderwerp dichterbij 
door een stap naar 
voren te zetten! Gebruik 
niet de zoom-functie 
van je telefoon. 
Hierdoor gaat de 
kwaliteit van je foto erg 
achteruit. Met een stap 
dichterbij of verder weg 
krijg je afwisselend 
overzicht foto’s en 
detail-foto’s. Dit maakt 
de totale serie veen 
interessanter.



Foto’s opsturen: Controleer tijdens 
het fotograferen de kwaliteit van de 
foto, maak eventueel een nieuwe foto 
en verwijder de slechte foto. 

Selecteer maximaal 20 foto’s per 
vastgoedobject en verstuur deze via 
je account binnen de Qlicpics 
website. Wij sturen binnen 48 uur 
professioneel bewerkte foto’s terug 
naar het opgegeven mailadres in ons 
bestand. 



Start met een schone lens!

Camera instellingen: Foto’s in JPG

Daglicht: Maak gebruik van zoveel mogelijk daglicht! Zorg waar mogelijk voor lichtinval van boven of de zijkant.

Tegenlicht: Tik met een vinger op het donkerste of lichtste deel van de foto wat goed belicht in beeld moet zijn.

Styling: Zorg voor een opgeruimde locatie.

Compositie: Kijk hiervoor naar de belangrijkste lijnen en kleuren.

Standpunt: Wissel af en toe eens van standpunt door te variëren in hoogte.

Inzoomen: Haal het onderwerp dichterbij door een stap naar voren te zetten!

Pocket page


