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WAT IS VASTGOEDSTYLING? 

Vastgoedstyling is een vak. Het gaat verder dan eenvoudigweg het verschuiven van de bank en het 
plaatsen van een bloemetje. Het vak vraagt om veel creativiteit en deskundigheid.  
Toch betekent vastgoedstyling niets meer dan het verkoopklaar maken van woningen. Ofwel het zo 
optimaal mogelijk presenteren van een woning, zodat deze snel verkocht wordt tegen de beste prijs.   
 

In Nederland staan momenteel rond de 100.000 woningen te koop. En omdat sinds de uitbraak van de 
coronacrisis meer mensen vanuit huis moeten werken besluiten huizenbezitters vaker hun woning te 
verkopen en naar andere delen in het land te verhuizen. Deze huizen moeten allemaal op zien te vallen 
op funda. Daarom grijpen steeds meer huizenverkopers hun kans door een House of KIKI stylist in te 
schakelen. Ze willen allemaal dat hun woning het snelst verkoopt tegen de hoogste prijs (liefst de 
vraagprijs of erboven). En makelaars willen zich onderscheiden van makelaars zonder stylist. Nederland 
telt rond de 150 House of KIKI vastgoedstylisten, maar kan er nog véél meer gebruiken! 

House of KIKI® is sinds 2007 Nederlands marktleider op het gebied van vastgoedstyling en een door het 

CRKBO geregistreerd opleidingscentrum. House of KIKI leert haar cursisten tijdens de opleiding te koop 
staande woningen zo te presenteren dat ze opvallen binnen het grote huizenaanbod op funda.  
Aan de hand van de 6 basisprincipes van House of KIKI wordt iedere woning zo ruim, neutraal, maar 
vooral ook sfeervol ingericht, zodat de pluspunten van de woning eruit springen en iedere potentiële 
koper zich in de woning kan verplaatsen.  
 

Jeuken jouw handen ook bij het zien van slechte verkoopfoto’s op funda? 
Volg dan de opleiding vastgoedstyling van House of KIKI en je kan snel aan de slag als vastgoedstylist!  
Als ZZP-er óf in dienst van een makelaar, projectontwikkelaar of woningbouwvereniging. 
Ander voordeel is dat de meeste vastgoedstylisten regelmatig ook een interieurstyling opdracht krijgen. 
 

Na het afronden van de opleiding ben je een erkend vastgoedstylist en word je opgenomen binnen het 
CNVV;  Centraal Netwerk Voor Verkoopstylisten. Hierdoor maak ook je kans op de opdrachten die bij 
House of KIKI binnenkomen en kan je gebruik maken van het House of KIKI Meubelverhuurbedrijf  
 

               
                                           

                     Jeuken jouw handen ook om deze woonkamers aan te pakken?    
 

              



 

House of KIKI ®  2007 - 2021 4 

OVER House of KIKI 

 

                                
 

Kirsten Slager, oprichtster en vaste docente van House of KIKI, heeft veel ervaring met het aankopen 
van oude huizen, opknappen en weer (met winst) verkopen. En daarnaast is ze gespecialiseerd in het 
inrichten van lege woningen. Kirsten heeft in 2007, terwijl ze zelf werkzaam was als vastgoedstyliste, 
onderzoek gedaan naar vastgoedstyling in Nederland en aan de hand van dit succes een nieuw hands-on 
concept én cursus voor de Nederlandse markt geschreven. Cursisten wordt geleerd direct met meubels 
te gaan schuiven, te leren opruimen, sfeervolle én neutrale ruimtes te creëren en bijbehorende 
accessoires uit te zoeken. Met dit bewezen House of KIKI concept kunnen cursisten ná de opleiding 
direct aan de slag kunnen in een te koop staande woning. Dit in tegenstelling tot de vastgoedstylisten 
die de nadruk leggen op een mondeling of schriftelijk advies.   
Na afronding van de opleiding begeleidt Kirsten alle cursisten nog net zolang totdat ze een eigen 
vastgoedstylingbureau hebben opgestart of een eerste opdracht hebben binnengehaald. Om potentiële 
opdrachtgevers te overtuigen van het effect van vastgoedstyling heeft Kirsten recent nog onderzoek 
gedaan naar de kracht en effect van vastgoedstyling. Het resultaat: Vastgoedstyling loont altijd! 
 

Tussen de opleidingen begeleidt Kirsten kosteloos alle cursisten en is ze altijd op zoek naar interessante 
landelijke partijen waar de stylisten van House of KIKI baat bij hebben. Ook houdt Kirsten regelmatig 
lezingen in het land voor makelaarsorganisaties (o.a. de NVM), banken (o.a. Rabobank) en 
hypotheekverstrekkers (DeHypotheker). Voor House of KIKI leden verzorgt Kirsten kosteloos lezingen. 
 

Vastgoedstylist in ‘Uitstel van Executie? 
 

Om het effect van vastgoedstyling nog beter te kunnen promoten, vervulde Kirsten 3 seizoenen lang in 
het populaire RTL televisie programma 'Uitstel van Executie' (met Martijn Krabbé) de vaste rol van 
styliste. Tegenwoordig wordt de rol van vaste stylist in zowel 'Uitstel van Executie' als 'TV makelaar' 
vervuld door House of KIKI leden. Ieder jaar wordt een andere stylist uit het House of KIKI netwerk 
gekozen. Ben jij de volgende? 
 

       
 
                  Ben jij de volgende stylist die een rol speelt in ‘Uitstel van Executie’ of ‘TV makelaar’? 
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OVERIGE DOCENTEN 
 

              
 

Theo Koeten, de vaste docent Woningfotografie van House of KIKI, was fotograaf voor Het Parool en 
het ANP en heeft 2 bekroningen in de Kodak Gold Award wedstrijd voor professionele fotografen 
gewonnen. Theo geeft tegenwoordig les aan de Fotoacademie in Amsterdam.  
In opdracht van House of KIKI heeft Theo een Master Class Woningfotografie opgezet. Tijdens deze 
cursus leren cursisten met hun eigen camera woonruimtes op de juiste manier te fotograferen voor 
funda. Hierdoor zijn House of KIKI leden in staat direct na restyling van de woning de perfecte 
fotoreportage te maken voor de makelaar en funda.  
Na afronding van de opleiding vastgoedstyling van House of KIKI kan aansluitend de MasterClass 
Woningfotografie worden gevolgd. Na afronding van deze MasterClass Woningfotografie ontvangen de 
House of KIKI vastgoedstylisten nog een extra keurmerk; dat van de VERKOOPCOACH. 
Anno 2019 wordt House of KIKI regelmatig benaderd door makelaars die een House of KIKI 
vastgoedstylist zoeken die direct na de styling de fotoreportage kan maken voor funda. 
 
 

        
 
Tabitha Wolf-Laarman is sinds 2009 eigenaresse van House2Style. Samen met haar man Ruben Wolf en 
haar zus Priskilla Laarman runt ze fulltime haar bedrijf. Ook maakt ze onderdeel uit van het House of 
KIKI Meubelverhuurnetwerk. Cursisten die net de opleiding vastgoedstyling bij House of KIKI hebben 
afgerond mogen kosteloos een dagje met Tabitha meelopen om de kneepjes van het inrichten van lege 
en modelwoningen onder de knie te krijgen. Haar man Ruben geeft regelmatig trainingen in 
gesprekstechnieken met de makelaar. Zodat er snel een samenwerking met een makelaar kan worden 
aangegaan.  
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VERKOOPCOACH                                       
 

Een House of KIKI verkoopcoach (of vastgoedcoach) is het verlengstuk van een (internet-) makelaar en 
biedt de volgende diensten aan:  
 

• Verkoopklaar maken van te koop staande woning óf woning dat in de verkoop komt 

• Inrichten van leegstaande woningen (m.b.v. House of KIKI Meubelverhuur of eigen inboedel) 

• Maken van professionele verkoopfoto’s  

• Eventueel verzorgen van plattegronden in Floorplanner 

• Eventueel schrijven van de verkooptekst  

• Begeleiden van een 'Open Huis'  
 
 

         
 
 
 

                                
  
 
                                            Vind jij het ook leuk om woonruimtes zo optimaal mogelijk in te delen? 
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2-DAAGSE OPLEIDING VASTGOEDSTYLING 
 
House of KIKI biedt meerdere opleidingen aan; van complete 2-daagse opleiding voor startende 
ondernemers tot een 1-daagse cursus voor makelaars, stylisten en personen die in dienst willen werken 
bij een makelaar of woningbouwvereniging als vastgoedstylist. Tot een schriftelijke cursus. Zo is er naar 
ieders behoefte en voor elk budget een opleiding te volgen. 
 

De 2-daagse opleiding verschilt nauwelijks van de 1-daagse opleiding of de schriftelijke cursus.  
Het cursusmateriaal én de begeleiding zijn bij alle cursussen hetzelfde, echter bij de 2-daagse opleiding 
zit tevens een dag inbegrepen waar uitgebreid wordt stil gestaan bij het opstarten van een succesvol 
stylingbureau. Ook ontvangen de cursisten een set met vóór- en ná-foto’s van een styling, zodat er al 
een begin is gemaakt van de eerste portfolio. En tevens nog een pakkende PowerPoint presentatie die 
ze aan potentiële klanten en makelaars mogen tonen, zodat deze snel overtuigd zijn van de kracht van 
vastgoedstyling en de House of KIKI stylist met de hands-on aanpak. 
 
De meest complete opleiding is de 2-daagse opleiding (docente: Kirsten Slager): 
 
Dag 1 (10.00 uur – 17.00 uur): Het vak vastgoedstyling & het House of KIKI concept 
 

• Het ontstaan van vastgoedstyling & vastgoedstyling in Nederland  

• Huizenmarkt in Nederland (huizensites & makelaarsorganisaties) 

• Proces van de huizenkoper (1e, 2e en 3e indruk) 

• Indeling categorieën woningen (van hedendaagse woning tot gedateerde of lege woning)  

• Concept House of KIKI aan de hand van 6 basisprincipes (m.b.v. 200 voor- en na-foto’s) 

• Depersonaliseren, rommel, zichtlijnen creëren , neutraliseren, focuspunten, sfeer creëren. 

• Uitleg professionele kleurenwaaier  

• Werkwijze van de House of KIKI stylist (van intakegesprek tot restyling) 

• Uitleg shopbudget (welke accessoires geven het grootste effect?) 

• Uitleg Floorplanner 

• Inrichten leegstaande woningen (m.b.v. eigen meubelen of door House of KIKI Meubelverhuur) 

• Uitreiken huiswerkopdracht: funda woning beoordelen en plan van aanpak maken aan de hand 
van de 6 basisprincipes van House of KIKI. Deze opdracht wordt op dag 2 uitgebreid behandeld.  

 

      
                                     

                  Uitleg theorie House of KIKI                                                   Cursusmateriaal House of KIKI                         
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2-DAAGSE OPLEIDING VASTGOEDSTYLING 
 

Dag 2 (10.00 uur – 17.00 uur): Toetsing huiswerkopdracht & starten succesvol stylingbureau 

• Toetsing en bespreken van de huiswerkopdracht  

• Woningfotografie 

• Gang naar de Kamer van Koophandel; opstarten van een eenmanszaak of VOF 

• Belastingdienst, facturatie & boekhouding (uitleg voorbeeld offerte & factuur) 

• Bouwen van een goede website  

• 5 gouden tips om bovenaan te komen in de gratis Google zoekmachine 

• Logo & Huisstijl  

• Marketing & PR (Persbericht: hoe kom ik gratis in de krant?) 

• Netwerken (Social Media, LinkedIn, Facebook, Twitter) 

• Commerciële training (acquisitie particulieren, makelaars, woningbouwverenigingen etc.) 

• Uitreiking House of KIKI certificaat, House of KIKI keurmerk, presentatie en portfolio foto’s 

• Afsluiting met borrel 
 

                       
 

                   Groepsfoto na certificaatuitreiking           Borrel na de certificaatuitreiking 
 
De gratis stagedag en de unieke praktijkdag  
 
Cursisten van de 2-daagse en de 1-daagse cursus mogen na afronding van de cursus gratis een dagje 
stage lopen bij een ervaren House of KIKI vastgoedstylist. 
En voor de overige cursisten die na afronding van de opleiding het lastig vinden om een woning in de 
eigen omgeving te vinden om te ‘oefenen’, biedt House of KIKI 4 keer per jaar een unieke praktijkdag in 
Haarlem aan. Tijdens deze cursusdag die € 395,- (BTW vrij) kost, wordt er geschoven met meubelen en 
gezamenlijk voor € 600,- geshopt en in de woning geplaatst. Na de praktijkdag ontvangen de cursisten 
de vóór- en na-foto’s van de restyling. 
 

                         
 

                 Tijdens de praktijkdag gaan we stylen..                                … én shoppen!           
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1-DAAGSE CURSUS: ONE DAY COURSE  

House of KIKI heeft naast de 2-daagse opleiding voor startende ondernemers ook een unieke 1-daagse 
cursus ontwikkeld: One Day Course.  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor personen die graag aan de 
slag willen gaan als vastgoedstylist. Maar ook voor de interieurstylist, fotograaf, professional organizer, 
makelaar, of werkzaam in een interieurzaak, woningbouwvereniging of bank (of graag in loondienst 
willen werken bij een makelaar als vastgoedstylist) en zich het House of KIKI concept eigen willen 
maken, een certificaat willen halen, het House of KIKI keurmerk willen voeren en opgenomen willen 
worden op het gehele House of KIKI netwerk (en dus de kans vergroten op meer opdrachten). 
 
Ochtendprogramma docente Kirsten Slager (10.00 uur – 12.15 uur): 
 

• Het ontstaan van vastgoedstyling & vastgoedstyling in Nederland  

• Huizenmarkt in Nederland (huizensites & makelaarsorganisaties) 

• Proces van de huizenkoper (1e, 2e en 3e indruk) 

• Indeling categorieën woningen (van hedendaagse woning tot gedateerde of lege woning)  

• Concept House of KIKI aan de hand van 6 basisprincipes (m.b.v. 200 voor- en na-foto’s) 

• Depersonaliseren, rommel, zichtlijnen creëren , neutraliseren, focuspunten, sfeer creëren. 

• Uitleg professionele kleurenwaaier 
 
Middagprogramma docente Kirsten Slager (13.15 uur – 17.30 uur):  
 

• Werkwijze van de House of KIKI stylist (van intakegesprek tot restyling) 

• Uitleg shopbudget (welke accessoires geven het grootste effect?) 

• Toetsingsopdracht: woning beoordelen aan de hand van de 6 basisprincipes van House of KIKI 

• Woningfotografie  

• Floorplanner 

• Inrichten leegstaande woningen (m.b.v. eigen meubelen of door House of KIKI Meubelverhuur) 

• Zoekmachine marketing (5 gouden tips om bovenaan te komen in gratis Google zoekmachine) 

• Marketing & PR, Acquisitie en Netwerken 

• Uitreiking House of KIKI certificaat  

• Afsluiting met een borrel 
 

           
 

      Websites van een NVM en een VBO makelaar die de cursus bij House of KIKI hebben gevolgd 
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THUISCURSUS 
 

House of KIKI biedt, speciaal voor die personen die niet in staat zijn om de cursus in Haarlem te volgen, 
een thuiscursus aan. Bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen, of lastig vrij van hun werkgever 
kunnen krijgen).  Deze cursus is inhoudelijk hetzelfde als de cursussen op locatie, echter de 
toetsingsopdracht zal thuis moeten worden gemaakt (een woning beoordelen en ‘verkoopklaar’ maken 
volgens de 6 basis principes van House of KIKI). Bij deze cursus krijgen de cursisten begeleiding door de 
oprichtster van House of KIKI zelf;  hoofddocente Kirsten Slager. 
 

Zodra de cursist de stof beheerst (het studieboek van 120 pagina’s), stuurt House of KIKI de 
eindopdracht per e-mail toe. Na beoordeling en goedkeuring door House of KIKI van de eindopdracht 
(examinering), wordt het erkende certificaat en het House of KIKI logo (keurmerk) toegestuurd naar de 
cursist. Hierna wordt de website van de cursist opgenomen op het gehele House of KIKI netwerk en zal 
de cursist nog begeleiding krijgen bij het opstarten van het bedrijf en de eerste opdrachten. 
 
De totale studieduur ligt tussen de twee en vier weken.  
De schriftelijke eindopdracht neemt gemiddeld 2 uur in beslag. 
 

De prijs van de thuiscursus per post bedraagt: € 295,- (BTW vrij i.v.m. CRKBO registratie) 
 

Deze prijs is inclusief cursusmateriaal (papieren cursusmap van 120 pagina’s, schrijfmap met pen en een 
professionele kleurenwaaier), begeleiding door docente Kirsten Slager, beoordeling eindopdracht, 
erkend certificaat en House of KIKI keurmerk en een jaar lang gratis begeleiding na de cursus en jaar 
lang gratis opname op het House of KIKI netwerk. 
 

De prijs van de digitale thuiscursus bedraagt: € 195,- (BTW vrij i.v.m. CRKBO registratie) 
 

Deze prijs is inclusief de digitale cursusmap van 120 pagina’s, begeleiding door docente Kirsten Slager, 
beoordeling eindopdracht, erkend certificaat en House of KIKI keurmerk en een jaar lang gratis 
begeleiding na de cursus en jaar lang gratis opname op het House of KIKI netwerk. 
 

           
 
                       Zie jij ook in één oogopslag hoe je van deze ruimte een aantrekkelijke (eet-)kamer maakt? 
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Netwerk van House of KIKI 
 
Het CNVV (www.cnvv.nl) is onderdeel van het House of KIKI opleidingscentrum en staat voor Centraal 
Netwerk Voor Verkoopstylisten. Het maakt, gezien de hoge notering op Google, gemakkelijk voor de 
stylisten om gevonden te worden door makelaars en particuliere huiseigenaren. House of KIKI verzorgt 
de promotionele activiteiten rond het CNVV, zodat de aangesloten stylisten kunnen doen waar ze goed 
in zijn; woningen restylen! Stylisten die gecertificeerd zijn via het House of KIKI opleidingscentrum 
krijgen exclusieve toegang tot het netwerk van House of KIKI.  
 
Het eerste jaar na afronding van de cursus, is aansluiting bij het netwerk van House of KIKI GRATIS. 
Daarna kost het slechts € 120,- per jaar. Voor dit bedrag blijft het logo en de website van de cursist 
opgenomen op het Centraal Netwerk van Verkoopstylisten (www.cnvv.nl) en alle startpagina’s die over 
verkoopstyling/vastgoedstyling gaan (o.a. verkoopstyling.startkabel.nl en vastgoedstyling.startpagina.nl) 
Al deze websites staan bovenaan in de gratis Google zoekmachine en trekken per dag meer dan 250 
bezoekers. House of KIKI leden zijn daarmee verzekerd van online naamsbekendheid en vindbaarheid. 
 
Tevens zitten er promotionele kosten bij dit bedrag inbegrepen, kosten voor het doorspelen van 
opdrachten die bij House of KIKI binnen komen, de lezingen die Kirsten Slager kosteloos voor haar leden 
verzorgt en alle na begeleiding door House of KIKI.  
En ook profiteren de House of KIKI leden door opname op het CNVV van de kortingen die lidmaatschap 
met zich meebrengt en de gebruikmaking van het meubelverhuurbedrijf van House of KIKI. 
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Ervaringen van House of KIKI leden 
 

  Reactie van House of KIKI styliste Tabitha Wolf - Laarman van House2Style:  
 

"Ik heb in november 2008 de opleiding bij House of KIKI gevolgd. Direct na de opleiding heb ik mijn 
bedrijf per 1 januari 2009 laten registeren bij de KvK. Ik werkte toen nog 3 dagen voor de gemeente Den 
Haag. Wat een kick gaf het toen ik mijn eerste opdracht binnen kreeg! De woning had zo’n metamorfose 
gekregen, dat direct de vraagprijs werd geboden! In januari 2011 heb ik mijn baan opgezegd en 
sindsdien ben ik fulltime aan de slag als vastgoedstyliste. Ik heb intussen een samenwerking met 8 
makelaars en projectontwikkelaars en 2wel twee woningbouwverenigingen in Den Haag. Ook heb ik al 
15 inboedels om te verhuren en maak daarom onderdeel uit van House of KIKI Meubelverhuur, zodat 
andere House of KIKI leden ook in staat worden gebracht lege woningen in te richten.  
Anno 2015 werken we met 3 fulltimers in mijn bedrijf; mijn man en mijn zus zijn tegenwoordig ook 
werkzaam bij House2Style. Het is heel leuk werk en ik raad het iedereen aan!” 
 

    Reactie van House of KIKI styliste Irma Knook van IK Wonen Verkoopstyling: 
 

“Ik ben Irma Knook van IK Wonen Verkoopstyling.  Na 15 jaar kwam er een einde aan mijn baan bij de 
ING bank. Ik ben toen eens goed gaan nadenken wat ik écht leuk zou vinden om te doen. Ik kwam toen 
terecht bij Kirsten van House of KIKI en heb met heel veel plezier haar cursus verkoopstyling gevolgd.  
Ik heb mij vervolgens ingeschreven bij de KvK en toen ging het echt beginnen. Ik kreeg heel leuk contact 
met 2 makelaars die dolgraag met mij wilden samenwerken. Inmiddels heb ik al 5 jaar een intensieve 
samenwerking met de makelaars. Op de dag dat de fotograaf de foto’s gaat maken, kom ik om de 
woning verkoopklaar maken. Toen ik begon met stylen was speelde de kredietcrisis. Toen was 
verkoopstyling nodig om je huis toch verkocht te krijgen. In de huidige tijd, waarin de woningen als 
broodjes verkocht worden is het juist belangrijk om je te onderscheiden als makelaar door standaard de 
verkoopstyling door een House of KIKI stylist met de hands-on aanpak aan te bieden. Bezig zijn met de 
mix van trends, interieur, klantcontact en de hands-on methode maken het werk écht super leuk.” 
 

     Reactie van oud-cursiste Roos Abelen van Viva Vastgoedstyling uit Rosmalen: 
 

“In 2019 heb ik samen met mijn collega de opleiding van House of KIKI gevolgd. Na ruim 30 jaar actief te 
zijn in de makelaarswereld heb ik alles voorbij zien komen en daarbij ook de opkomst van de styling zien 
floreren. Doordat wij in de praktijk woningen voorbij zagen komen waarvan je dacht “oh mijn God … zo 
kan het echt niet!” zijn we in 2020 begonnen met ons bedrijf en we groeien nog steeds. We kunnen 
diverse huizen tegelijkertijd inrichten en zijn we inmiddels ook “semi-aannemer”. Wij gaan net dat ene 
stapje verder … huizen ontruimen, schilderen, schoonmaken … en daarna het inrichten van de woning. 
De woning is daarna klaar voor de verkoop! Wij kunnen een klant/verkoper volledig “ontzorgen”. Het is 
hard werken maar de woning ziet er daarna ook fantastisch uit! Wij werken op dit moment samen met 
een gerenommeerd makelaarskantoor uit Rosmalen en we zijn klaar voor de toekomst! Alles is ook te 
huur en/of te koop. Wij blijven onze accessoires telkens vernieuwen zodat wij “up tot date” blijven en 
klaar zijn voor de volgende verkoopstyling. Een styling door ons verdient zich altijd terug. Neem gerust 
een kijkje op www.vivavastgoedstyling.nl. Viva Vastgoedstyling loont!" 
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House of KIKI MEUBELVERHUUR                    
 

Speciaal voor House of KIKI vastgoedstylisten is er een landelijk meubelverhuurbedrijf opgericht;  
House of KIKI Meubelverhuur. House of KIKI leden beschikken binnen 48 uur over een compleet nieuwe 
inboedel voor een gehele woning. Sinds de crisis in de woningmarkt staan er namelijk steeds vaker 
leegstaande woningen te koop. En een ingerichte woning is nu eenmaal beter voor de verkoop dan een 
lege woning, aangezien een lege woning altijd optisch kleiner lijkt. 
 

Maar ook projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen huren steeds vaker House of KIKI stylisten 
in voor het inrichten van modelwoningen of nieuwbouw projecten. 
 

In Nederland is in iedere provincie minimaal één House of KIKI Meubelverhuurbedrijf gevestigd. 
Cursisten mogen hier, na het afronden van de opleiding vastgoedstyling, direct gebruik van maken. 
Dus geen gesleep met meubelen wanneer een makelaar jou wil inhuren om één van zijn vele 
leegstaande woningen uit zijn portefeuille in te richten. 
 

Wil je zelf een meubelverhuurbedrijf starten en inboedels verhuren aan de overige House of KIKI leden? 
Dan neemt House of KIKI jou kosteloos op in het netwerk van House of KIKI Meubelverhuurbedrijven! 
 

                

                          

Woningen opgeknapt en  ingericht voor ‘Uitstel van Executie’ m.b.v. House of KIKI Meubelverhuur en klusbedrijf 
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CURSUSLOCATIE 
 
Tussen het bekende Amsterdam en het gezellige Bloemendaal aan Zee ligt het bruisende Haarlem;   
dé gezellige winkelstad aan het Spaarne. Beroemd om de Grote Markt met de kathedraal en de 
bijzondere winkeltjes in de achteraf straatjes. 
 
House of KIKI geeft de cursus in Hotel de Zoete Inval.  
Dit hotel ligt vlakbij de snelweg A9 en op 5 minuten rijden naar het centrum. Parkeren kan gratis op de 
grote parkeerplaats van het hotel. Tevens is het hotel eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer 
(treinstation c.q. bushalte liggen op 10 minuten loopafstand) 
 
Speciaal voor House of KIKI cursisten die graag willen blijven overnachten in Haarlem, is er een 
arrangement samengesteld bij Hotel de Zoete Inval: 
 
House of KIKI cursisten ontvangen een overnachting met ontbijt voor € 98,00 (excl. toeristenbelasting) 
Optioneel kan er nog een 3-gangen diner bij worden geboekt voor slechts € 32,50 (excl. drankjes) 
          
      

       
 
    Hotel De Zoete Inval aan de rand van Haarlem                              Cursuszaal House of KIKI 
    

      

                                            

                             Zie jij ook hoe je deze slaapkamer een ‘hoteluitstraling’ kan geven?         
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DE PRIJZEN 
 

De prijs van de 2-daagse opleiding bedraagt: € 995,- (BTW vrijgesteld i.v.m. CRKBO registratie) 
inclusief gratis stagedag, cursusboek, schrijfmap, professionele kleurenwaaier, lunch, onbeperkt koffie, 
thee en frisdrank, certificaat, USB-stick met alle belangrijke documenten en een set voor- én na-foto’s 
t.b.v. de eerste portfolio en een pakkende PowerPoint presentatie om aan klanten en makelaars te 
tonen, borrel en hapjes na de certificaatuitreiking, ontvangst House of KIKI keurmerk, een jaar lang 
gratis nazorg en begeleiding na de cursus & een jaar lang gratis opname in het House of KIKI netwerk 

 

De prijs van de 1-daagse opleiding bedraagt: € 495,- (BTW vrijgesteld i.v.m. CRKBO registratie)   
inclusief gratis stagedag, cursusboek, schrijfmap, professionele kleurenwaaier, voorbeelddocumenten, 
lunch, onbeperkt koffie, thee en frisdrank,  certificaat , borrel en hapjes na de certificaatuitreiking, 
ontvangst House of KIKI keurmerk, een jaar lang gratis nazorg en begeleiding na de cursus & een jaar 
lang gratis opname in het House of KIKI netwerk 

 

De prijs van de thuiscursus per post bedraagt: € 295,- (BTW vrijgesteld i.v.m. CRKBO registratie)  
inclusief cursusboek, schrijfmap, professionele kleurenwaaier, certificaat, ontvangst House of KIKI 
keurmerk, een jaar lang gratis nazorg en begeleiding na de cursus & een jaar lang gratis opname in het 
House of KIKI netwerk 
 

De prijs van de digitale thuiscursus  bedraagt: € 195,- (BTW vrijgesteld i.v.m. CRKBO registratie)  
inclusief digitaal cursusboek, certificaat, ontvangst House of KIKI keurmerk, een jaar lang gratis nazorg 
en begeleiding na de cursus & een jaar lang gratis opname in het House of KIKI netwerk 
 

Omdat House of KIKI een erkend CRKBO instelling is hoeft House of KIKI van de Nederlandse regering 
geen BTW te heffen over het cursusbedrag. Dit houdt in dat de belastingdienst (de regering) deels 
meebetaalt aan de opleiding. Tevens is de prijs van de opleiding volledig aftrekbaar. 

 
De meeste House of KIKI stylisten hebben binnen een maand hun eerste opdracht. Gemiddeld 
verdienen ze hiermee tussen de € 500,- en € 1.000,- per opdracht. Een stylingopdracht duurt gemiddeld 
anderhalf dag. Het gemiddelde uurtarief van een House of KIKI stylist is € 60,- per uur excl. BTW. De 
opleiding vastgoedstyling verdient zich binnen hóóguit 2 opdrachten terug. 
 

Vermelding van de website en logo van de cursist op het House of KIKI netwerk kost € 120,- per jaar.  
De eerste factuur volgt na 12 maanden na deelname aan de opleiding. Lidmaatschap is altijd opzegbaar. 
Het eerste jaar is de opname op het netwerk en de begeleiding aan ex-cursisten gratis. 
 

         
 
                         Ben jij ook altijd bezig met de laatste kleurentrends en woonaccessoires? 
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DATA 2020 / 2021 

• Donderdag 19 november: 1-daagse cursus voor makelaars en stylisten (One Day Course)       (vol) 
  

• 26 & 27 november: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten                (vol) 
 

• 17 & 18 december: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten                (vol) 
 
 

• 14 & 15 januari 2021: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten           (vol) 
 

• 11 & 12 februari 2021: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten 
 

• 11 & 12 maart 2021: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten 
 

• Donderdag 1 april 2021: 1-daagse cursus voor makelaars en stylisten (One Day Course)        
 

• 8 & 9 april 2021: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten 

Vanwege de grote interesse en het beperkt aantal plaatsen (maximaal 10 cursisten per cursus),  

is het mogelijk kosteloos een optie van een week op een cursus te nemen.  

Thuiscursus: 

▪ Gehele jaar door 

Gratis stagedag bij een ervaring House of KIKI stylist 

▪ Op ieder gewenst moment (na afronding van de opleiding vastgoedstyling) 

MasterClass Woningfotografie  

▪ Maandelijks (na afronding van de opleiding vastgoedstyling) 

Praktijkdag in een te koop staande woning in Haarlem: 

▪ Ieder kwartaal 

         

 

                                         Zie jij ook in één oogopslag wat de focuspunten van deze woonkamer zijn?     
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MEEST GESTELDE VRAGEN 

Vraag:  
‘ Is een opleiding van 1 of 2 dagen niet kort om het vak vastgoedstyling te leren?’?’ 
Antwoord: 
‘Vastgoedstyling is een techniek waarbij je middels 6 basisprincipes elke te koop staande woning verkoopklaar 
kan maken. Dit kan in één dag aangeleerd worden. De 6 basisprincipes komen tijdens de cursus uitgebreid aan 
bod middels het tonen van 200 voor- en na-foto’s. Ze worden tevens uitgebreid getoetst bij de eindopdracht. 
 
Vraag:  
‘Ik zie dat jullie opleiding altijd snel vol zit. Kan ik een optie nemen en zijn daar kosten aan verbonden?’ 
Antwoord: 
‘House of KIKI biedt de mogelijkheid kosteloos een optie van 1 tot maximaal 2 weken te nemen om even rustig na 
te kunnen denken, vrij te regelen van het eventuele werk, oppas te regelen voor de kinderen. 
 

Vraag:  
‘ Kan ik de opleiding ook in termijnen betalen?’ 
Antwoord: 
‘House of KIKI biedt de mogelijkheid de opleiding in twee termijnen te betalen zonder bijkomende administratie- 
kosten, echter het volledige bedrag dient altijd vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.’ 
 

Vraag:  
‘ In mijn stad zitten al een House of KIKI  vastgoedstylist. Heeft het nu wel zin om daar te starten?’ 
Antwoord: 
‘Gemiddeld staan er medio 2020 100.000 woningen in Nederland te koop. In een middelgrote stad staan enkele 
honderden woningen te koop. Over één woning doet een House of KIKI stylist gemiddeld anderhalf dag. Er zijn 
dus nog heel veel vastgoedstylisten nodig om alle huizen verkoopklaar te maken. En wanneer je als 
vastgoedstylist een samenwerking hebt met 2 of 3 makelaars, kan je al fulltime aan de slag.’ 
 

Vraag:  
‘ Ik heb al een eigen bedrijf. Moet ik dan echt de meerdaagse opleiding volgen?’ 
Antwoord: 
‘House of KIKI heeft, speciaal voor de personen die al werkzaam zijn in de woonbranche, een speciale 1-daagse 
cursus ontwikkeld; de One Day Course. Tijdens deze dag wordt het concept van House of KIKI uitvoerig uitgelegd 
middels 200 voor en na-foto’s en wordt de kennis aan het einde van de dag getoetst middels een opdracht.  
 
Vraag:  
‘Is House of KIKI een erkend opleidingscentrum? 
 
Antwoord: 
‘House of KIKI is het enige wettelijk erkende opleidingscentrum in vastgoedstyling in Nederland. Daarom hoeven 
de cursisten géén BTW te betalen over het cursusbedrag en is het cursusgeld volledig aftrekbaar van de belasting. 
Veel werknemers krijgen de opleiding vergoed door hun werkgever via Bloomville (o.a. werknemers van de 
Rabobank, ING en ABN AMRO). Het UWV vergoedt anno 2020 nog een enkele keer de cursus wanneer een 
persoon met een uitkering (boeven de 50 jaar) niet meer terug kan keren naar het oude beroep. Ook de NVM en 
de VBO erkennen de opleiding en huren Kirsten Slager regelmatig in om lezingen voor hen te geven’.  
 
 

Vraag:  
‘Heb ik een vooropleiding nodig? En wat is het niveau van de opleiding? MBO of HBO? 
Antwoord: 
‘Je hebt géén vooropleiding in de woon- of interieurbranche nodig om de opleiding vastgoedstyling van House of 
KIKI te volgen. Enkel een MBO opleiding. Belangrijk is dat je ‘handen jeuken’ bij het zien van slechte verkoopfoto’s 
op funda.’ 
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Vraag:  
‘Wat is het verschil tussen House of KIKI en andere opleidingscentra ? 
Antwoord: 
‘Cursisten van House of KIKI gaan werken met de hands-on aanpak en zullen daarom daadwerkelijk een woning 
gaan restylen en shoppen (ook tijdens de praktijkdagen). Dat wil zeggen dat ze met echte meubels (dus niet van 
karton) gaan schuiven, spullen gaan inpakken, accessoires gaan kopen en de finishing touch aanbrengen aan de te 
koop staande woning. Als House of KIKI vastgoedstylist is de kans op opdrachten het grootst, omdat makelaars 
het liefst binnen een week een woning op funda willen presenteren. Ook krijg je bij House of KIKI les van de 
oprichter, Kirsten Slager, zelf, waardoor ze vanuit haar eigen ervaringen kan spreken. Tevens verzorgt Kirsten 
Slager voor iedere oud-cursist kosteloos een lezing in de eigen stad (bijv. voor makelaars of banken) en worden 
alle cursisten opgenomen in het House of KIKI netwerk en mogen alle leden gebruik maken van het House of KIKI 
Meubel-verhuur netwerk.  En tot slot: House of KIKI is het enige wettelijk CRKBO erkende opleidingscentrum” 
 

Vraag:  
‘ Kan ik ook zakken voor de opleiding?’ 
Antwoord: 
‘Wanneer je  actief aan de opleiding meedoet, d.w.z. je creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme toont tijdens 
de opdrachten in de les en de eindopdracht goed uitvoert, zal je zeker je certificaat halen.’ 
 

Vraag:  
‘Wat gebeurt er als ik ziek word vlak voor of tijdens de opleiding? Of last heb van corona verschijnselen? 
Antwoord: 
‘Bij ziekte of sterfgeval (in de familie van de cursist) wordt de cursist éénmalig kosteloos doorgeschoven naar de 
eerstvolgende opleiding. En bij een eventuele lock-down voor hotels zal de cursus verplaatst worden naar een 
business center in Haarlem waar vergaderzalen verhuurd worden met catering in de cursuszaal.’ 
 

Vraag: 
‘Ben ik na het afronden van de opleiding van werk verzekerd?’ 
Antwoord: 
‘House of KIKI biedt tijdens de opleiding alle handvatten en tools om een succesvol zelfstandig styling bureau te 
kunnen starten. Daarnaast speelt House of KIKI regelmatig opdrachten naar particulieren en makelaars die op 
zoek zijn naar een vastgoedstylist in hun regio. House of KIKI zal de makelaar dan koppelen aan een stylist.   
Ook houdt House of KIKI regelmatig lezingen in het land voor de NVM of andere organisaties zoals de Rabobank, 
DeHypotheker, gemeentehuizen, projectontwikkelaars etc..  En anno 2020 nemen steeds meer makelaars een 
House of KIKI vastgoedstylist in dienst om alle nieuwe woningen verkoopklaar te laten maken. 
     

Vraag:  
‘Krijg ik nog begeleiding na het afronden van de opleiding door House of KIKI? 
Antwoord: 
‘House of KIKI biedt een jaar lang gratis begeleiding na het afronden van de opleiding. Dit betekent dat cursisten 
altijd bij House of KIKI terecht kunnen voor het nakijken en eventueel verbeteren van persberichten of teksten 
van de website. Maar ook geeft House of KIKI kosteloos lezingen voor oud-cursisten die dat zelf niet durven.’ 
 

                
 

Zie jij ook hoe je van deze rommelzolder een ‘Master Bedroom’ kan maken? 

 
Dan wordt het nu tijd om je in te schrijven voor de opleiding vastgoedstyling en ga je droom achterna! 
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Artikel Haarlems Dagblad, katern GOED WONEN: 
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INSCHRIJFFORMULIER    House of KIKI opleidingscentrum voor vastgoedstyling 
 
 
Volledige naam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

 
 

Gewenste naamstelling op certificaat (bijv. meisjesnaam)……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. Postcode…………………………………………………….. 
 
Woonplaats……………………………………………………………………………………………………………………………………….…Provincie……………………………………………………… 
 
Thuis telefoon…………………………………………………………………………………..………..Mobiel……………..…………………………………………………………………………………… 
 
E-mail adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……… 
 
Geboortedatum……………………………………………………………………………………….Geboorteplaats………………………….…………………………………………………… 
 
Eventuele website…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
Opleiding(en) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Huidig beroep / werkgever …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 

Indien de werkgever de opleiding gaat betalen; graag volledig factuuradres en naam contactpersoon: 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 

Ik ben op House of KIKI gekomen via Google / Facebook  / Insta / Krant / Uitstel van Executie /Anders: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
  
 

Motivatie deelname ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 

Paraaf cursist: 
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Ik wil me inschrijven voor de  opleiding vastgoedstyling (docente: Kirsten Slager) van:    
 
 

O  Donderdag 11 & vrijdag 12 februari: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten 
 

O  Donderdag 11 & vrijdag 12 maart: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten 
 

O  Donderdag 1 april: One Day Course Vastgoedstyling voor makelaars en stylisten en fotografen 
 

O  Donderdag 8 & vrijdag 9 april: Complete 2-daagse opleiding voor startende vastgoedstylisten 
 
 

O  Digitale of Schriftelijke opleiding vastgoedstyling (inschrijving kan op ieder moment)  
 
Ik kies voor de volgende betalingswijze:  

O € 995,- (BTW vrij i.v.m. CRKBO registratie) voor de 2-daagse opleiding vastgoedstyling 

inclusief gratis stagedag, actueel cursusboek, leren schrijfmap, professionele kleurenwaaier,  

set portfoliofoto’s, een pakkende PowerPoint presentatie en persbericht,  lunch en drankjes, 

erkend certificaat, borrel en hapjes na de certificaatuitreiking, ontvangst House of KIKI keurmerk 

en jaar lang gratis begeleiding na de cursus & opname in het House of KIKI netwerk  

O € 495,- (BTW vrij) voor de 1-daagse opleiding vastgoedstyling 

inclusief gratis stagedag, actueel cursusboek, schrijfmap, professionele kleurenwaaier, lunch en 

drankjes, erkend certificaat, borrel en hapjes na de certificaatuitreiking, ontvangst House of KIKI 

keurmerk en jaar lang gratis begeleiding na de cursus & opname in het House of KIKI netwerk 

O € 295,- (BTW vrij) voor de schriftelijke opleiding per post 

inclusief actueel cursusboek, schrijfmap, professionele kleurenwaaier, begeleiding tijdens de 

cursus, beoordeling eindopdracht, erkend certificaat en House of KIKI keurmerk én jaar lang 

gratis begeleiding na de cursus & opname in het House of KIKI netwerk 

O € 195,- (BTW vrij) voor de digitale schriftelijke opleiding 

inclusief digitaal cursusboek, begeleiding, beoordeling eindopdracht, erkend certificaat en House 

of KIKI keurmerk én jaar gratis begeleiding na de cursus & opname in het House of KIKI netwerk 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de door House of KIKI opgestelde brochure, 

inclusief de voorwaarden (zie pagina 23). Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de 

cursist zich tot betaling van het aangevinkte cursusbedrag.  

 
Datum……………………..………………Plaats………………………………….………………Handtekening cursist………………………………………………………………… 

 

 
Pagina’s 21 t/m 23 kunnen ingevuld en  geparafeerd, gescand / gefotografeerd (met smartphone) 
en gemaild naar haarlem@houseofkiki.nl   (of per post naar: Lieoever 71, 2033 AD in Haarlem) 
 

 
Paraaf cursist: 
 

mailto:haarlem@houseofkiki.nl
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Algemene voorwaarden 
 

Potentiële cursisten wordt de mogelijkheid geboden een kosteloze en vrijblijvende optie gedurende (maximaal) 
14 dagen te nemen. Middels het opsturen van een ondertekend inschrijfformulier is de inschrijving voor de 
opleiding vastgoedstyling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden. Enkel bij ziekte kan een cursist 
éénmalig kosteloos worden doorgeschoven naar de eerstvolgende cursus waarvoor de cursist zich had 
ingeschreven.  Mocht de cursist dan wederom ziek zijn, worden er administratieve kosten in rekening gebracht en 
tevens de kosten voor de nieuwe cursusmap en het certificaat) van € 250,-. 
 

Betaling van het cursusbedrag dient  uiterlijk op de door House of KIKI vermelde datum op de factuur,  te worden 
overgemaakt naar het IBAN nummer NL 55INGB0004590525 t.n.v. House of KIKI Haarlem. Bij betaling in twee 
termijnen te voldoen, dient het volledige bedrag te allen tijde vóór aanvang van de opleiding voldaan te zijn.  
 

Alle informatie van cursisten en leden van House of KIKI is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut en haar 
docenten. Zoals NAW-gegevens en overige privacy gevoelige informatie van de cursisten en leden.  
NAW-gegevens van cursisten zullen nimmer aan derde partijen worden overgedragen. 
 

Alle cursisten worden na de uitreiking van het House of KIKI certificaat opgenomen in het gehele netwerk van 
House of KIKI. Lidmaatschap tot het gehele netwerk van House of KIKI is het eerste jaar gratis. Na het eerste jaar 
kost het lidmaatschap  € 120,- per jaar. Facturatie geschiedt vanaf een jaar na deelname aan de opleiding. Bij 
voortijdig opzeggen van het lidmaatschap vindt nimmer restitutie plaats. Opzegging dient minimaal een maand 
voor de nieuwe factuurtermijn (de maand waarin de cursist deelnam aam de opleiding) plaats te vinden. 
 

Uitschrijving uit het netwerk kan middels een brief of e-mail. De link en het logo van de stylist zullen dan binnen 
24 uur van het gehele House of KIKI netwerk verwijderd worden. Stylisten dienen binnen 24 uur het House of KIKI 
logo (keurmerk) te verwijderen van hun site. Tevens dienen de eventuele uitgereikte portfolio foto’s van House 
of KIKI, verwijderd te worden uit de portfolio van de vastgoedstylist.  
 

Cursisten die zich na het behalen van het House of KIKI certificaat als zelfstandig ondernemer / vastgoedstylist 
aan de slag gaan, zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering. House of KIKI kan hier op geen enkele 
wijze verantwoordelijk voor worden gesteld. Aangesloten House of KIKI stylisten zijn niet in dienst van House of 
KIKI, maar als zelfstandig ondernemer aangesloten bij het House of KIKI netwerk. 
 

House of KIKI garandeert de cursisten naamsbekendheid door middel van exploitatie van haar netwerk. House of 
KIKI garandeert echter geen opdrachten. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van opdrachten. 
 

House of KIKI is te allen tijde gerechtigd om aangesloten stylisten uit haar netwerk te verwijderen wanneer niet 
meer wordt voldaan aan de kwaliteit die House of KIKI aan haar leden stelt (hands-on aanpak) of wanneer het 
juiste logo van House of KIKI (keurmerk) niet meer op de homepage van de stylist staat. 
 

Certificering kan alleen plaats vinden nadat cursist geschikt is bevonden en de opleiding (met bijbehorende 
opdrachten) met voldoende resultaten heeft afgerond. Dit wordt beoordeeld door docenten van House of KIKI. 
 

Presentaties, het House of KIKI (bedrijfs-)concept en cursusmateriaal, beschikbaar gesteld door House of KIKI aan 
een cursist, zijn vertrouwelijk en mogen enkel door een cursist zelf worden geraadpleegd. Het is een cursist niet 
toegestaan om enige documenten van House of KIKI te verveelvoudigen of te openbaren (waaronder mede wordt 
verstaan overhandigen). Het is niet toegestaan op welke manier dan ook de presentaties, het House of KIKI 
(bedrijfs-)concept of cursusmateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de cursus van House 
of KIKI, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van House of KIKI. Noch is het 
cursisten toegestaan na afronding van de opleiding bij House of KIKI zelf een opleiding vastgoedstyling te starten, 
dan wel te doceren bij een concurrerend opleidingscentrum van House of KIKI. 
 

Uit de brochure kunnen geen enkele rechten worden verleend. 

Paraaf cursist:                                                                                                                                        
                                         


