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verkoopstylist v (-en)  1-creatief persoon met ruimtelijk inzicht; 2-persoon  

die affiniteit heeft met de huizenmarkt; 3-persoon met 

gevoel voor design; 4-persoon met oog voor detail; 

 5-ondernemend persoon; 6-persoon die makkelijk 

contact legt; 7-persoon die gevoel heeft voor kleur;  

8-persoon die aanvoelt wat er in een huis ‘mis’ is;  

9-commercieel ingesteld persoon; 10-persoon met 

improvisatietalent; 11-handig persoon; 12-prijsbewust 

persoon; 13-persoon met empathisch vermogen; 14- 

persoon met een Hands-On mentaliteit; 15- persoon 

opgeleid door House of KIKI; 16-persoon die profiteert 

van het online netwerk van House of KIKI; 

 

 

Herken JIJ jezelf in dit profiel? 

Volg dan de opleiding Verkoopstyling van House of KIKI en start je eigen Verkoopstyling Bureau! 

 

Deze complete en praktijkgerichte opleiding stoomt je klaar voor het ondernemerschap zodat jij als 

verkoopstylist(e) aan de slag kunt in je eigen Verkoopstyling Bureau. 

 

Na het afronden van de opleiding ben je gecertificeerd verkoopstylist 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 de vele kortingen waarvan House of KIKI leden profiteren, zoals de korting bij Full 

House Meubelverhuur, Deco HOME, Verf & Wand, Citybox, Goossens etc.. 
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WAT 
 

Verkoopstyling is een vak. Het gaat verder dan het eenvoudigweg verschuiven van de bank, het witten van 

een muur en het plaatsen van een bloemetje. Het vak vraagt veel van je creativiteit en deskundigheid. 

Toch betekent verkoopstyling niets meer dan het verkoopklaar maken van woningen. Ofwel het zo optimaal 

mogelijk presenteren van een woning zodat deze sneller verkocht wordt tegen de beste prijs. Dit laatste is een 

streven van zowel de makelaar als de particuliere huizenverkoper. Helemaal tijdens de huidige kredietcrisis is 

het belangrijk op te vallen binnen het huizenaanbod. 

  

Verkoopstyling is in opmars sinds House of KIKI het vak in 2007 in Nederland heeft geïntroduceerd (mede 

door haar rol in Nederlands best bekeken Tv-programma ‘Uitstel van Executie’). Medio 2012 is verkoopstyling 

onlosmakelijk verbonden met de makelaardij. Inmiddels zijn er in Nederland bijna 500 makelaars en 

projectontwikkelaars die een samenwerking hebben met één of meer House of KIKI leden. 

De gemiddeld 262.000 huizen die in Nederland te koop staan verdienen het allen om gerestyled te worden 

door een professioneel verkoopstylist(e). Er zullen dus nog heel wat House of KIKI verkoopstylisten moeten 

worden opgeleid om aan deze vraag te voldoen. Verkoopstylisten opgeleid door House of KIKI zijn 

gecertificeerd, staan voor kwaliteit en worden direct opgenomen binnen het CNVV; Centraal Netwerk Voor 

Verkoopstylisten. En jij kunt daar één van zijn!  

 

Amerikaanse en Engelse pioniers hebben reeds bewezen dat verkoopstyling werkt. De manier van 

verkoopstyling in Amerika of Groot-Brittannië (de z.g. House Doctor manier waarbij een verslaglegging wordt 

gedaan c.q. een diagnoserapport wordt opgesteld) is niet geheel toepasbaar in de Nederlandse markt.  

Huizen in Amerika en Engeland hebben een andere architectuur dan in Nederland en de karakteristieke 

elementen van de huizen dáár liggen dan ook compleet anders. En de Nederlanders staan er om bekend snel 

waar voor hun geld te willen krijgen. Daarom heeft House of KIKI, speciaal voor de Nederlandse Onroerend 

Goed markt, een innovatief hands-on concept ontwikkeld, en wil dit graag overdragen naar haar cursisten. 

 

House of KIKI leert cursisten tijdens de 4-daagse opleiding een te koop staande woning daadwerkelijk te 

restylen en niet enkel een advies richting de bewoners te geven. Cursisten wordt geleerd, aan de hand van de 

6 basisprincipes van House of KIKI ieder huis een ruim, neutraal, maar vooral aantrekkelijk aanzicht te geven, 

zodat iedere potentiële koper zich in de woning kan verplaatsen. 

 

Het hands-on concept van House of KIKI heeft zich inmiddels bewezen. Steeds meer makelaars, 

projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen grijpen hun kans door een verkoopstyliste in te huren die 

direct aan de slag gaat in de te koop staande woning. Doordat de woning in korte tijd een metamorfose 

ondergaat, kan deze sneller op aantrekkelijke wijze op de woningmarkt worden gepresenteerd, waardoor de 

kans op bezichtigingen vergoot wordt.  

 

House of KIKI heeft in september 2009 én april 2012 een groot onderzoek onder haar verkoopstylisten 

gehouden, waaruit is gebleken dat verkoopstyling loont! Uit dit onderzoek, gehouden onder alle House of KIKI 

leden, blijkt o.a. dat van de woningen die al meer dan anderhalf jaar te koop stonden, 70% binnen drie 

maanden verkocht werd, na restyling door een House of KIKI verkoopstylist. Tevens zorgt verkoopstyling in 

80% van de gevallen voor méér kijkers. Erg belangrijk in het verkoopproces; want géén kijker is géén koper! 
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JIJ 
 

House of KIKI verwacht van jou dat je affiniteit hebt met het stylen van diverse woonruimtes. Je hebt gevoel 

voor kleur en herkent snel de positieve en negatieve punten van een huis. Jouw oog neemt de kleinste details 

waar. Bij het zien van slechte verkoopfoto’s gaan jouw handen jeuken en komen er verschillende ideeën naar 

boven van hoe het beter kan. Je bent creatief en kan met een klein budget veel doen. Je wilt graag als eerste 

op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen de woningbranche. Je vindt het een uitdaging om 

aan makelaars en particulieren je diensten te verkopen. Het aangaan van contacten is voor jou dan ook geen 

enkel probleem. Je wilt van je hobby je beroep maken en (afhankelijk van je provincie) tussen de 55 en 80 

euro (exclusief BTW) per uur verdienen. Je wilt gegarandeerd naamsbekendheid met jouw bedrijf maar wilt 

hier slechts éénmalig in investeren. Jouw website wil je ook zo hoog mogelijk terugvinden binnen de 

Nederlandse zoekmachines. Je wilt profiteren van de landelijk populaire Centrale Netwerk Voor 

Verkoopstylisten van House of KIKI. Je wilt dat particuliere huizenverkopers én makelaarsjouw 

verkoopstylingbureau binnen twee klikken kunnen vinden! Het ‘No Nonsense’ beleid van House of KIKI 

spreekt je aan.  En last but not least; jij wilt verkopers niet enkel adviseren maar direct aan de slag gaan in een 

te koop staande woning, zodat deze snel op de juiste manier gepresenteerd kan worden op FUNDA. 

 

 

             
 

                                    Ochtend                 >                                              Middag 
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WIJ 
 

 
 

Kirsten Funcke-Slager (Haarlem), marketing en internetspecialist en oprichtster van House of KIKI, is na haar 

studie Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam jaren werkzaam geweest bij 

Nederlands grootste internetbedrijf, waarvan ze drie jaar als Marketing Manager bij de zoekmachine ilse.nl en 

Startpagina heeft gewerkt. Haar passie lag altijd bij het aankopen van oudere woningen, opknappen, 

verkoopklaar maken en weer verkopen. 

Tot de oprichting van House of KIKI had Kirsten, naast haar job bij een groot Europees online 

advertentienetwerk (met in haar portfolio o.a. de woon- en klusprogramma’s van RTL en SBS), een 

adviesbureau waarin ze startende ondernemers begeleidde met de (online) marketing. Kirsten heeft een 

opleiding bij het ANP persbureau gevolgd, waardoor zij niet alleen de cursisten de gouden tip van het hoog 

eindigen in de zoekmachine kan vertellen, maar ze ook kan leren een pakkend persbericht te schrijven, wat 

tot ‘ free publicity’ en naamsbekendheid leidt. Kirsten is gespecialiseerd in het inrichten van leegstaande 

woningen. Tevens heeft Kirsten jaren ervaring met het opleiden en begeleiden van volwassenen. Kirsten 

begeleidt haar cursisten dan ook net zo lang totdat ze een succesvol verkoopstylingbureau gestart zijn óf hun 

eerste samenwerking met een makelaar of projectontwikkelaar hebben binnengehaald. 

 

Kirsten: ”Binnen mijn netwerk mocht ik regelmatig een rol spelen bij de verkoop. Ik weet als geen ander wat 

de eerste indruk kan betekenen voor potentiële kopers. Het vak verkoopstyling is niet alleen maar restylen 

van een huis maar heeft ook alles te maken met een goed online marketing concept. Je start immers je eigen 

bedrijf en je wilt gevonden door makelaars en huizenverkopers. Daarom vonden wij het niet meer dan logisch 

dat onze specialismen gebundeld werden tot House of KIKI.  

Door mijn contacten binnen de TV wereld, woonbladen en makelaarswereld geniet House of KIKI reeds grote 

bekendheid. En mijn bijdrage aan het RTL 4 programma ‘ Uitstel van Executie’ met Martijn Krabbe heeft hier 

ook een rol bij gespeeld. 

De kracht van House of KIKI is dat we continu op zoek zijn naar verdieping en verbreding van ons bedrijf.  

Zo heeft House of KIKI begin 2010 een landelijk meubelverhuurbedrijf opgericht onder de naam Full House 

Meubelverhuur, om alle House of KIKI leden (CNVV-ers) te kunnen voorzien van inboedels t.b.v. het inrichten 

van leegstaande woningen. En daarnaast hebben we samenwerkingen met  bekende woonportals (o.a. 

Moviq, WonenOnline, Verkoopstyling.nl) en grote makelaarspartijen zoals Hypodomus. We hebben inmiddels 

een unieke samenwerking met de grootste NVM Makelaar van Nederland; Makelaarsland. Samen met 

Makelaarsland heb ik in 2010 een geheel nieuw vak geïntroduceerd: De VERKOOPCOACH.  

Medio 2011 hebben de House of KIKI verkoopcoaches het erg druk en zijn fulltime bezig met het stylen, 

fotograferen en presenteren van te koop staande woningen. Dit tot zeer tevredenheid van hun klanten.’’ 
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WIJ 
 

 
 
 
 

Kim Kanters (Nuenen) is een van de oprichters van het House of KIKI opleidingscentrum. Kim heeft ervaring 

met het aan- en verkopen van huizen en is gespecialiseerd in het verkoopklaar maken van onroerend goed.  

 

Kim: “Na mijn studie Reclame en Presentatietechnieken ben ik een bedrijf gestart in het ontwerpen en 

vervaardigen van designmeubelen. Toch vond ik de presentatie van producten en diensten interessanter. 

Daarom ben in 2005, na het zien van het televisieprogramma ‘De TV-makelaar’ gaan verdiepen in het vak 

verkoopstyling. Ik wilde graag verkoopstyliste worden maar het viel me op dat er geen opleiding voor 

bestond. Ik heb me vervolgens in buitenlandse literatuur verdiept. Onder andere in de wijze waarop 

verkoopstyling wordt toegepast in de Verenigde Staten en Engeland, pioniers op het gebied van 

verkoopstyling. Die aanpak stond me echter niet zo aan. De smaak en aanpak van de Amerikanen en Engelsen 

is toch wat ‘oubolliger’ dan die van Nederlanders. En ook de passieve aanpak van de Engelse en Amerikanen 

was niet echt mijn idee van verkoopstyling. Ik wilde niet enkel een diagnoserapport schrijven maar direct aan 

de slag gaan in een woning!  

Beging 2007 bestond er nog steeds geen praktijkgerichte opleiding in Nederland. Mijn zakenpartner heeft 

onderzocht op welke manier verkoopstyling het beste aangeboden kon worden in Nederland. Daaruit bleek 

dat Nederland klaar is voor verkoopstyling, maar niet voor een te hoge prijs. Wij zijn vervolgens een nieuw 

concept voor de Nederlandse markt gaan schrijven wat helemaal aansloot op de behoefte van de 

Nederlandse huizenverkoper. Dit was de eerste opstap naar het praktijkgerichte opleidingscentrum van House 

of KIKI.  

De cursisten zijn allemaal razend enthousiast over onze directe aanpak waardoor je snel opdrachten kan 

binnen halen. We zijn in augustus 2008 een samenwerking aan gegaan met Makelaarsland, Nederlands 

grootste NVM partij. Makelaarsland heeft zijn kans gegrepen en we verwachten hiermee dé grote doorbraak 

in Nederland te bewerkstelligen. Ons doel is niet alleen om verkoopstylisten op te leiden maar om ze ook aan 

het werk te krijgen. Tevens heb ik in 2009 mijn medewerking verleend aan een boek over verkoopstyling 

(Zamarra Oomes; Haal meer winst uit je huis), een bestseller.” 
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OPLEIDING  
 

House of KIKI heeft een 4 daagse opleiding ontwikkeld die inspeelt op de primaire behoeften van de 

aankomend zelfstandig verkoopstylist(e). Deze 4 dagen zijn verdeeld in drie theoriedagen en een praktijkdag. 

Tijdens de opleiding Verkoopstyling leer je wat er allemaal bij het vak komt kijken.  

Het vak Verkoopstyling heeft alles te maken met een andere manier van kijken naar een woning. 

Tijdens de theoriedagen leer jij te werken volgens de 6 basisprincipes van verkoopstyling van het House of 

KIKI concept. Deze basisprincipes komen uitgebreid aan bod tijdens de theoriedagen, zowel in de cursusmap 

als in de presentaties en opdrachten voor de cursisten. Jij leert wat de Hands On aanpak inhoudt! 

 

Net zo belangrijk is het starten van je eigen Verkoopstyling Bureau; de gang naar de Kamer van Koophandel, 

het organiseren van je administratie, de boekhouding en het bouwen van je website.  

En wat te denken van je (online) promotie? 93% van de bevolking tussen 8 en 80 jaar zoekt informatie op 

internet. Google is de meest gebruikte zoekmachine van Nederland. House of KIKI geeft je dé gouden tips hoe 

jouw website snel hoog in de zoekmachine kan eindigen, net als de website van House of KIKI.  

Jij leert hoe je een netwerk opstart of uit kunt breiden en tot slot worden er handvatten gegeven hoe jij het 

beste klanten en makelaars kunt werven.  

 

Tijdens de praktijkdag ga jij zelf aan de slag! Je gaat het House of KIKI concept toepassen in een te koop 

staande NVM woning. Daarnaast leer je preshoppen aan de hand van het budget van de klant. Zo leer je 

precies wat je met een budget kunt doen. Tijdens de restyling krijg je de ultieme kans te laten zien wat je in 

huis hebt als verkoopstylist(e). 

Zo leer je wat de Finishing Touch kan doen in een te koop staande woning. De ervaring van het restylen van 

een te koop staande woning is van essentieel belang om te beginnen als startend verkoopstylist(e). Tijdens 

deze intensieve dag leer je pas ECHT wat er allemaal bij het vak komt kijken! Jouw resultaten worden 

vastgelegd in de portfolio die je op de laatste cursusdag krijgt uitgereikt en welke je kan gebruiken voor de 

acquisitie richting makelaars en particulieren. 

 

Dit alles maakt dat jij na afloop van de opleiding uitstekend in staat bent om je eigen Verkoopstyling Bureau te 

starten en woningen te voorzien van een professionele Restyling. Je hebt immers alle handvatten aangereikt 

gekregen! 

 

Het aantal cursisten per groep houden we bewust klein (maximaal 8 cursisten) om aan iedere cursist 

voldoende aandacht te kunnen schenken, zowel tijdens de opleiding als erna.  

Na goed behaalde resultaten ontvang je van House of KIKI het certificaat en mag jij je vanaf dat moment 

gecertificeerd House of KIKI verkoopstylist(e) noemen! Zodra je website online is worden jouw link en logo op 

hét Centraal Netwerk Voor Verkoopstylisten geplaatst. Het betreft hier een permanente link.  

Tevens mag je op je website het House of KIKI logo als keurmerk voeren. Aan dit keurmerk herkent de 

particulier en makelaar jouw hands-on werkwijze! En tot slot word je opgenomen op alle Nederlandse 

startpagina’s die House of KIKI beheert. 
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Netwerk van House of KIKI 
 

Het CNVV 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 verkoopstylisten om 

gevonden te worden door makelaars en particuliere huiseigenaren. House of KIKI verzorgt de promotionele 

activiteiten rond het CNVV, zodat de aangesloten verkoopstylisten kunnen doen waar ze goed in zijn; 

woningen restylen! Verkoopstylisten die gecertificeerd zijn via het House of KIKI opleidingscentrum krijgen 

exclusieve toegang tot het netwerk van House of KIKI.  

 

Aansluiting bij het netwerk van House of KIKI kost € 100,- per jaar. Voor dit bedrag wordt de website van de 

cursist opgenomen op het Centraal Netwerk van Verkoopstylisten (www.cnvv.nl) en alle startpagina’s die over 

verkoopstyling gaan. Tevens zitten er promotionele kosten bij dit bedrag inbegrepen, kosten voor het 

doorspelen van opdrachten (bijv. van Makelaarsland of Hypodomus of andere opdrachten die bij House of 

KIKI binnen komen) en alle na begeleiding door House of KIKI. En natuurlijk profiteren de CNVV-ers door 

opname op het CNVV van de kortingen die lidmaatschap met zich meebrengt, zoals bijv. 50% korting bij 

Citybox en Inbox en 20% korting bij Full House Meubelverhuur. 

 

Het netwerk van House of KIKI bestaat uit de volgende websites: 

http://www.cnvv.nl 

http://verkoopstylisten.jouwpagina.nl 

http://verkoopstylisten.startbewijs.nl 

http://verkoopstyling.startkabel.nl 

http://verkoopstylisten.startkabel.nl 

http://woonstyling.startkabel.nl 

http://woonstylisten.startkabel.nl 
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Partners van House of KIKI               

 

                            
 

                     
 

House of KIKI heeft een samenwerking met de grootste makelaarspartij van Nederland: “Makelaarsland”. 

Deze NVM makelaarspartij biedt, als extra dienst naar de potentiële huizenverkopers, verkoopstyling aan.  

Ditzelfde geldt voor de NVM makelaarspartij Hypodomus. En daarnaast wordt de dienst verkoopstyling door 

CNVV verkoopstylisten van House of KIKI ook op de Vlaamse huizensite ‘Voila.nu’ aangeboden en op de 

huizenveilingsite eenmaal-andermaal.nl. 

 

Met Citybox en Inbox Storage heeft House of KIKI begin 2010 een exclusieve samenwerking gesloten, zodat 

alle House of KIKI leden (CNVV-ers) 50% korting krijgen op een opslagbox. Vooral interessant bij het 

aanbieden van meubels t.b.v. het inrichten van leegstaande panden. En mochten de CNVV-ers geen 

beschikking hebben over inboedels voor leegstaande woningen, krijgen ze 20% korting (meer dan € 350,-) bij 

Full House Meubelverhuur. 

 

Sinds januari 2012 heeft House of KIKI een exclusieve samenwerking met Deco Home en Verf & Wand. 

House of KIKI leden ontvangen 10 tot 15% korting op verf, wandbekleding en raamdecoratie. En sinds april 

2012 krijgen alle House of KIKI leden € 50,- korting bij Goossens wonen & slapen. 
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PROGRAMMA 
 

DAG 1: woensdag 9.30 tot 17.00 
 

Op de eerste dag word je bekend gemaakt met het vak Verkoopstyling en alles wat daarmee te maken heeft. 

Aan de hand van workshops, opdrachten en een uitgebreide presentatie krijg je inzicht in het unieke House of 

KIKI concept met haar zes basisprincipes. Door het bekijken, analyseren en bespreken van Verkoopstyling 

foto’s word je bekend met de 6 basisprincipes waar jij straks als verkoopstylist(e) mee gaat werken. Begrippen 

als depersonaliseren, neutraliseren en zichtlijnen worden behandeld. Je leert te herkennen waar de 

knelpunten zitten in een woning. De werkwijze van een House of KIKI verkoopstylist(e) zal je duidelijk worden 

aan de hand van zo’n honderd vóór- en ná-foto´s. En je leert het koopproces van de potentiële koper te 

begrijpen. Denk hierbij aan eerste, tweede en derde indruk. Aan de hand van goede én slechte styling foto’s 

krijg je inzicht in wat juist wel en juist niet te doen als House of KIKI verkoopstylist(e). Tevens leer je wat de 

“Hands On” aanpak inhoudt! De dag wordt afgesloten met een workshop Moodboards maken.  

 

 

 

        
 

                         Uitleg theorie House of KIKI      Workshop Moodboards maken      
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DAG 2: donderdag 9.30 tot 17.30 
 

Op de ochtend van de tweede dag wordt er ingegaan op het daadwerkelijk starten van je eigen 

Verkoopstyling Bureau; het bedenken van een bedrijfsnaam, de gang naar de Kamer van Koophandel, het 

bepalen van je rechtsvorm, het afsluiten van verzekeringen, het verzorgen van administratie, het maken van 

offertes en facturen, je boekhouding. 

Na de lunch wordt de marketing & PR behandeld; belangrijke tools die er mede voor zorgen dat JIJ succesvol 

wordt in je vak. Vraagstukken als “Hoe word ik goed gevonden op internet en waar haal ik mijn klanten 

vandaan?” worden op deze dag beantwoord. Het bedenken van een domeinnaam, het (laten) bouwen van 

een website, het ontwerpen van je logo & huisstijl en het schrijven van een pakkende brief naar makelaars 

c.q. huizeneigenaren zullen allen aan uitgebreid aan bod komen. House of KIKI leert je tot slot een pakkend 

persbericht schrijven, wat er voor kan zorgen dat ook JIJ in de krant komt met je bedrijf! 

 

         
 
                 House of KIKI verschijnt regelmatig in de landelijke kranten, NOS journaal of televisieprogramma’s 
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DAG 3: vrijdag 9.30 tot 17.00 
 

De praktijkdag waarin JIJ als aankomend verkoopstylist het geleerde van dag 1 in de praktijk gaat brengen.  

In het ochtendprogramma ga je gedurende 4 uur een te koop staande woning restylen aan de hand van de  

6 basisprincipes volgens het House of KIKI concept. Na de lunch ga je met een vastgesteld budget 

preshoppen. Je leert prioriteiten te stellen met jouw preshop budget en leert om in een relatief klein 

tijdsbestek de juiste spullen te kopen. Aansluitend wordt de te koop staande woning voorzien van de door jou 

aangeschafte accessoires. Na deze intensieve dag heb jij ervaring opgedaan en zal je jezelf zelfverzekerd 

genoeg voelen om zelf aan de slag te gaan. De resultaten worden vastgelegd op foto´s die je op zaterdag mee 

naar huis krijgt. Met behulp van deze portfolio op USB stick kan jij de makelaars en particuliere 

huizenverkopers tonen wat jij kan bewerkstelligen binnen een korte tijd en met een relatief klein budget. 

 

 

 

               
 
                              Hands-on aanpak                                Hands-on aanpak                             

 

               
 

 

 

 

          



House of KIKI  2007 - 2012 14

    
 

 

House of KIKI werkt samen met de grote NVM makelaarspartijen Makelaarsland & Hypodomus en meerdere 

makelaars in de omgeving van Eindhoven. Tijdens de praktijkdag zal er een daadwerkelijk te koop staande 

woning worden gerestyled. Ga JIJ ervoor zorgen dat deze woning sneller verkocht zal worden?  

 

Na de praktijkdag ontvang je de foto’s die gemaakt zijn van de praktijkwoning op stick. Deze foto´s kunnen 

verwerkt worden op je website of in een PowerPoint presentatie voor makelaars. Maar je kan ze natuurlijk 

ook af laten drukken en een professionele portfoliomap samenstellen. Ga jij de makelaars in de omgeving ook 

overtuigen dat een optimale woningpresentatie zal leiden tot meer kijkers? Dus meer kans op een koper? 

Want zeg nu zelf; de woningpresentatie rechts komt toch veel aantrekkelijker over dan links? 

 

 

 

 

          
  

                      Vóór de praktijkdag                      Ná de praktijkdag 
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DAG 4: zaterdag 10.00 tot 17.00 

 

In de ochtend zal de praktijkdag worden geëvalueerd en worden de USB sticks met portfoliofoto’s uitgereikt. 

Vervolgens worden de huiswerkopdrachten besproken. Na de lunch worden tactieken besproken hoe je jezelf 

leert verkopen aan makelaars en particulieren. Er worden handvatten uitgereikt waarmee je aan de slag kunt 

als zelfstandig verkoopstylist(e). Netwerken worden geanalyseerd en besproken. Na dit onderdeel volgt tot 

slot een lezing door Full House Meubelverhuur, waarna aansluitend de certificaten worden uitgereikt.  

De 4-daagse opleiding wordt feestelijk afgesloten met een borrel.  

 

 

           
 

               Groepsfoto in de praktijkwoning    Certificaatuitreiking met bloemetje 

 

 

          
 

                 Groepsfoto na certificaatuitreiking             Borrel na de certificaatuitreiking 
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WANNEER 
 
 

 

Data 2012: 

 

*  11, 12, 13 en 14 januari 2012: Haarlem, Noord-Holland  

*  11, 12, 13 en 14 januari 2012: Mierlo, Noord-Brabant 

*  8, 9, 10 en 11 februari 2012: Mierlo, Noord-Brabant 

*  15, 16, 17 en 18 februari 2012: Haarlem, Noord-Holland   

*  14, 15, 16 en 17 maart 2012: Haarlem, Noord-Holland   

*  21, 22,  23 en 24 maart 2012: Mierlo, Noord-Brabant 

*  18, 19, 20 en 21 april 2012: Haarlem, Noord-Holland   

*  2, 3, 4 en 5 mei 2012: Mierlo, Noord-Brabant 

*  16, 17, 18 en 19 mei 2012: Haarlem, Noord-Holland   

*  13, 14, 15 en 16 juni 2012: Haarlem, Noord-Holland   

*  11, 12, 13 en 14 juli 2012: Haarlem, Noord-Holland   

*  5, 6, 7 en 8 september 2012: Haarlem, Noord-Holland 

*  3, 4, 5 en 6 oktober 2012: Haarlem, Noord-Holland 

*  31 oktober, 1, 2 en 3 november 2012: Haarlem, Noord-Holland 

*  28, 29, 30 november en 1 december 2012: Haarlem, Noord-Holland 
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PROGRAMMA  
4-daagse opleiding: 
 

 

Dag 1 (09.30 uur – 17.00 uur): Het vak verkoopstyling & het House of KIKI concept 

Het ontstaan van verkoopstyling & verkoopstyling in Nederland  

Huizenmarkt in Nederland (huizensites & makelaarsorganisaties) 

Proces van de huizenkoper  

Indeling categorieën woningen (A, B, C en D categorie)  

Concept House of KIKI aan de hand van 6 basisprincipes (a.h.v. 200 voor- en nafoto’s) 

Uitleg professionele kleurenwaaier  

Werkwijze van de House of KIKI verkoopstylist(e)  

Knelpunten en invloeden van de verkoopstylist(e) 

Opdracht woning beoordelen en verkoopklaar maken a.h.v. foto’s op Funda 

Workshop: Moodboards maken 

 

Dag 2 (09.30 uur – 17.00 uur): Opstarten Verkoopstyling Bureau  

Gang naar de Kamer van Koophandel, Ondernemersplan & VAR-verklaring 

Belastingdienst, Facturatie & Boekhouding  

Bouwen van een goede website  

5 gouden tips om bovenaan te komen in de zoekmachines  

Logo & Huisstijl  

Woningfotografie  

Marketing & PR  

Opdracht woning beoordelen en verkoopklaar maken a.h.v. foto’s op Funda 

Workshop: Free publicity (hoe schrijf ik een pakkend persbericht?)  

Dag 3 (09.30 uur – 17.00 uur): Praktijkdag  

Uitvoeren van een restyling in de TE KOOP STAANDE praktijkwoning 

Preshoppen met budget van de klant (€ 500,-) en accessoires plaatsen  

 

Dag 4 (10.00 uur – 15.00 uur): Evaluatie praktijkdag & Commerciële training  

Evaluatie praktijkdag  & uitreiking portfoliofoto's op USB-stick, gemaakt tijdens de praktijkdag  

Behandelen huiswerkopdracht (PowerPoint presentatie)  

Workshop: Netwerken  

Commerciële training: Acquisitie makelaars, banken en projectontwikkelaars  

Presentatie FULL HOUSE Meubelverhuur  (inrichten van leegstaande woningen) 

Uitreiking House of KIKI certificaat en ontvangst House of KIKI keurmerk                                                                     
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WAAR 
 

Haarlem: Hotel De Zoete Inval 
 

Tussen het bruisende Amsterdam en het gezellige Bloemendaal ligt, vlak voor het binnenrijden van Haarlem, 

Hotel de Zoete Inval. Dit hotel heeft een classificatie 4 sterren hotel en ligt op een zeer aantrekkelijke locatie 

tegen het recreatiegebied Spaarnwoude. Op 10 minuten loopafstand van De Zoete Inval ligt het treinstation 

Haarlem / Spaarnwoude. Parkeren kan gratis op de parkeerplaats van het hotel. Nabij de Zoete Inval ligt de 

binnenstad van Haarlem met haar sfeervolle winkelstad. De kamers van Hotel de Zoete Inval zijn van alle 

gemakken voorzien (inclusief internet). Het hotel beschikt over diverse vergaderzalen, een knusse binnentuin 

waarin geluncht en gedineerd kan worden en een bowlingbaan.  

Speciaal voor House of KIKI cursisten is er een arrangement samengesteld bij Hotel de Zoete Inval. House of 

KIKI cursisten ontvangen 3 overnachtingen, 3 x ontbijt en 3 x diner voor slechts € 335,- 

 

                 
 

  Cursuslocatie Hotel De Zoete Inval in Haarlem                                                     Cursuszaal De Liede 

 
Mierlo: Hotel ’t Anker                                                                                     
 

Holland Hotel ‘t Anker bevindt zich op een mooie rustige locatie in het hart van het dorpje Mierlo (20 min. 

rijden vanaf Eindhoven), waar parkeren nog gratis is. De vergaderzaal is zeer smaakvol ingericht en van alle 

gemakken voorzien. Het hotel wordt gerund door een familie en staat bekend om de verzorgde maaltijden. 

 

                       
 

       Cursuslocatie Hotel ’t Anker in Mierlo                          Cursuszaal 
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€ 
 

De prijs van de 4-daagse opleiding bedraagt: € 1.999,-  (excl. BTW) 

 

De prijs voor de opname in het gehele netwerk van House of KIKI bedraagt: € 500,-  (excl. BTW) 

(www.cnvv.nl én alle startpagina’s die over verkoopstyling gaan en worden beheerd door House of KIKI)  

Bij dit bedrag zit tevens de na begeleiding in (nakijken persberichten & PowerPoint presentaties, helpen met 

de website, de korting van ruim € 350,- per opdracht bij Full House, de kortingen bij Deco Home, Verf & 

Wand, Goossens, Inbox en City Box. En opdrachten die bij House of KIKI binnenkomen en worden 

doorgespeeld naar de House of KIKI leden.  

 

De BTW is terug te vorderen en de kosten voor de opleiding zijn aftrekbaar zodra KvK inschrijving een feit is. 

Het is mogelijk € 1.999,- te betalen vóór aanvang van de opleiding en het restant van € 500,- (+ € 50,- 

administratiekosten) pas bij aanmelding op het netwerk. 

 

House of KIKI heeft een contract met het RBO en het scholingsbureau UWV in Venlo. Deze organisaties 

vergoeden in sommige gevallen het totale cursusbedrag van € 2.499,-.  

Informeer hierover bij het CWI of UVW in jouw gemeente of bij je re-integratiecoach. 

 

De prijs is inclusief lunches, onbeperkt koffie, thee en frisdranken, preshop budget op de praktijkdag (€ 500,-), 

tools voor de verkoopstylist(e), het House of KIKI cursusboek, schrijfbenodigdheden, kleurenwaaier, USB stick 

met foto´s van de praktijkdag en belangrijke documenten te gebruiken naar pers, makelaars en particuliere 

huizenverkopers (zoals voorbeeld brieven en persberichten), het certificaat House of KIKI Verkoopstyling, 

hapjes en drankjes bij uitreiking, lidmaatschap binnen het unieke House of KIKI netwerk én opname van jouw 

bedrijf op de volgende sites: 

 

 

http://www.cnvv.nl 

http://verkoopstylisten.startbewijs.nl 

http://verkoopstylisten.jouwpagina.nl 

http://verkoopstyling.startkabel.nl 

http://verkoopstylisten.startkabel.nl 

http://woonstyling.startkabel.nl 

http://woonstylisten.startkabel.nl 

 

Het lidmaatschap van al deze sites en het CNVV (Centraal Netwerk Voor Verkoopstylisten) kost € 100,- excl. 

BTW per jaar. De eerste factuur volgt na 12 maanden na deelname aan de opleiding. 
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ONE DAY COURSE  
 
House of KIKI heeft naast de 4-daagse opleiding een unieke eendaagse cursus geschreven: One Day Course. 

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor personen, die al werkzaam zijn binnen de woningbranche (als stylist of 

makelaar), maar die zich toch het House of KIKI concept eigen willen maken, een certicaat willen halen, het 

House of KIKI keurmerk willen voeren, een permanente opname op het CNVV en startpagina's willen krijgen, 

de gouden tip willen horen om hoog te eindigen in de Google zoekmachine en natuurlijk willen profiteren van 

de landelijke bekendheid van House of KIKI bij makelaars, huizensites, woonbladen en TV-programma's. Een 

meerdaagse cursus met bijbehorende kosten is voor deze groep overbodig. Tenslotte hebben ze al een 

bedrijf. 

 

House of KIKI heeft middels deze One Day Course al meer dan 150 personen opgeleid; van professional 

organizers en bestaande woonstylisten tot NVM en VBO makelaars. Allen profiteren zij van de 

naamsbekendheid van het netwerk van House of KIKI én de opdrachten die House of KIKI krijgt via 

Makelaarsland, Hypodomus en Voila.nu. 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in de One Day Course; vraag dan de speciale brochure voor de ODC aan! 

 

 

   
 

         Website van een NVM makelaar en een interieurarchitect die de cursus bij House of KIKI hebben gevolgd 
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MEEST GESTELDE VRAGEN 
 
Vraag:  

‘ Is een opleiding van 4 dagen niet kort om het vak verkoopstyling te leren?’ 

Antwoord: 

‘Verkoopstyling is een techniek waarbij je middels 6 basisprincipes elke te koop staande woning verkoopklaar kan 

maken. Deze 6 basisprincipes komen tijdens de theoriedagen uitgebreid aan bod middels het tonen van 300 voor- en 

na-foto’s en de workshops tijdens de 3 theoriedagen. Ze worden tevens ten uitvoer gebracht tijdens de praktijkdag. 

In de VS duurt de opleiding verkoopstyling slechts 3 dagen. House of KIKI heeft een  praktijkdag toegevoegd. 

 

Vraag:  

‘ Wat is het verschil tussen een House of KIKI verkoopstylist en een LNV verkoopstylist? 

Antwoord: 

‘Uniek aan House of KIKI is de werkwijze waarop de  verkoopstylisten  aan de slag gaan in een te koop staande woning; 

in plaats dat House of KIKI haar cursisten leert een diagnose- c.q. adviesrapport op te stellen, gaan de verkoopstylisten 

direct aan de slag te gaan tijdens een verkoopstylingopdracht. Tijdens de praktijkdag wordt ook daadwerkelijk een 

woning gerestyled, meubels en accessoires op de juiste plaats gezet en ontbrekende accessoires aangeschaft. 

Een LNV verkoopstylist is geleerd een adviesrapport aan de bewoners of makelaar te overhandigen, met het risico dat 

de woning pas na enkele weken of maanden op Funda wordt gepresenteerd óf niet zo goed verkoopklaar is gemaakt als 

een objectieve verkoopstylist dat kan. 

Verder is het concept van House of KIKI gericht op de Nederlandse markt en niet gebaseerd op het Ann Maurice 

concept (LNV concept) , daar de smaak en architectuur in Nederland verschilt met dat van de Engelsen. 

Tevens heeft House of KIKI vele samenwerkingen met landelijke partijen, waar de cursisten na afronding van de 

opleiding van profiteren, zoals bijv. de 50% korting bij Citybox en Inbox,  de 15% bij DecoHome, de 20% korting bij Full 

House Meubelverhuur en de opdrachten die door bijv, Makelaarsland of Hypodomus worden aangevraagd.’ 

 

Vraag:  

‘ Het bedrag van 1.999,- is best hoog. Wat krijg ik allemaal voor dit bedrag? 

Antwoord: 

‘Bij het cursusbedrag zit een kleurenwaaier, een cursusmap, overig schrijfmateriaal en de USB-stick met alle voor- en 

nafoto’s van de praktijkdag. Verder zijn alle lunches, hapjes en drankjes inbegrepen en het preshop bedrag waarmee de 

cursist gaat shoppen tijdens de praktijkdag (€ 500,-). Maar het grootste gedeelte van het cursusbedrag komt voor 

rekening van opname in het netwerk (CNVV en alle startpagina’s) wat een waarde van ongeveer € 1.000,- per jaar 

vertegenwoordigt.’ 

 

Vraag:  

‘ Het bedrag van 1.999,- is daarentegen lager dan andere opleidingen in verkoopstyling. Hoe kan dat?’ 

Antwoord: 

‘House of KIKI geniet grote naamsbekendheid, waardoor de opleidingen altijd volgeboekt zitten, zonder daarvoor 

marketingkosten te spenderen. Zo staat House of KIKI helemaal bovenaan in de gratis Google zoekmachine. House of 

KIKI hoeft geen marketingkosten door te berekenen in het cursusbedrag. 

 

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 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 of akkoord te krijgen van de re- 

integratiecoach. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden .’ 
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Vraag:  

‘ Kan ik de opleiding ook in termijnen betalen?’ 

Antwoord: 

‘House of KIKI biedt de mogelijkheid de opleiding in 2 of 3 termijnen te betalen zonder bijkomende kosten. En ook kan 

de cursist ervoor kiezen € 550,- pas te betalen zodra de website van de cursist klaar is en opname in het gehele netwerk 

van House of KIKI gewenst is. Wanneer voor deze laatste optie wordt gekozen, bedraagt de totaalprijs € 2.549,-’ 
 

Vraag:  

‘ In mijn stad zitten al drie House of KIKI (CNVV) verkoopstylisten. Heeft het nu wel zin om daar te starten?’ 

Antwoord: 

‘Gemiddeld staan er medio 2012 262.000 woningen in Nederland te koop. In een middelgrote stad zitten gemiddeld 100 

potentiële opdrachtgevers (makelaars, banken, hypotheekverstrekkers, advocaten, notarissen, 

woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars) die een verkoopstylist(e) in kunnen huren. Daarnaast zijn er steeds 

meer particulieren die via het CNVV een verkoopstylist(e) inschakelen om hun woning goed op de woningmarkt te 

kunnen presenteren. Wanneer je als verkoopstylist een samenwerking hebt met 2 of 3 makelaars of banken, kan je 

fulltime aan de slag.’ 

 

Vraag:  

‘ Ik zit in een re-integratieproject. Wordt de opleiding dan volledig vergoed? 

Antwoord: 

‘De opleiding van House of KIKI wordt niet alleen erkend door de NVM, maar ook door het UWV en RBO.  

Je dient in eerste instantie zelf contact op te nemen met je re-integratiecoach. House of KIKI zal, na akkoord van je 

coach, de verdere offerte- en facturatie afhandeling op zich nemen. Het RBO vergoedt de opleiding volledig. Het UWV 

vergoedt, afhankelijk hoe ver je in het re-integratieproject zit, tot € 2.000,- of het gehele cursusbedrag.’ 

 

Vraag:  

‘ Ik heb al een eigen bedrijf. Moet ik dan echt de 4-daagse opleiding volgen?’ 

Antwoord: 

‘House of KIKI heeft, speciaal voor de personen die al een eigen bedrijf hebben (met KvK inschrijving) en werkzaam zijn 

in de woonbranche, een speciale eendaagse cursus ontwikkeld; de One Day Course. Tijdens deze dag wordt het concept 

van House of KIKI uitvoerig uitgelegd middels 300 voor en na-foto’s en wordt de kennis aan het einde van de dag 

getoetst middels een praktijkopdracht. Desondanks zijn er regelmatig makelaars en interieurarchitecten die de 4-daagse 

opleiding volgen om de praktijkdag te kunnen meemaken en vóór- en nafoto’s te ontvangen voor op hun website. 
 

Vraag:  

‘ Kan ik ook zakken voor de opleiding?’ 

Antwoord: 

‘Wanneer je 4 dagen actief aan de opleiding meedoet, d.w.z. je creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme toont 

tijdens de workshops en de praktijkdag, zal je zeker je certificaat halen. Mocht je tijdens de opleiding moeite hebben 

met een onderdeel, zal House of KIKI je net zo lang begeleiden tot je wel slaagt.’ 
 

Vraag:  

‘Heb ik een vooropleiding nodig?’ 

Antwoord: 

‘Je hebt géén vooropleiding in de woon- of interieurbranche nodig om de opleiding verkoopstyling van House of KIKI te 

volgen. Een MBO of HBO opleiding is wel een pré.‘ 
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Vraag:  

‘Krijg ik nog begeleiding na het afronden van de opleiding door House of KIKI? 

Antwoord: 

‘House of KIKI biedt onbeperkt begeleiding na het afronden van de opleiding aan. Dit betekent dat cursisten altijd bij 

House of KIKI terecht kunnen voor het nakijken en eventueel verbeteren van persberichten, acquisitiebrieven naar 

makelaars, PowerPoint presentaties of teksten op de website. Verder kunnen cursisten elkaar jaarlijks ontmoeten 

tijdens de ledendag van House of KIKI. House of KIKI houdt de leden op de hoogte in de maandelijkse nieuwsbrief.’ 

    

Vraag:  

‘Wat is het verschil tussen een praktijkdag van House of KIKI en die van andere opleidingscentra? 

Antwoord: 

‘Cursisten van House of KIKI gaan daadwerkelijk een woning restylen tijdens de praktijkwoning. Dat wil zeggen dat ze 

met meubels gaan schuiven, spullen gaan inpakken, accessoires gaan kopen en de finishing touch aanbrengen aan de te 

koop staande woning. Bij andere opleidingscentra gaan de cursisten enkel punten noteren en verwerken in een 

diagnoserapport. Dat wil zeggen dat er een paar uur wordt geschreven i.p.v. geschoven en geshopt.’ 

 

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 verkoopstyling bureau 

te kunnen starten. Daarnaast kan House of KIKI opdrachten naar ex-cursisten doorspelen die via Makelaarsland of 

Voila.nu zijn aangevraagd. Verder komt het regelmatig voor dat House of KIKI wordt benaderd door makelaars die op 

zoek zijn naar een verkoopstylist in hun regio. House of KIKI zal de makelaar dan koppelen aan een CNVV-er.  

Ook zal House of KIKI haar medewerking verlenen aan het presenteren van een CNVV-er aan makelaars. Maar ook 

houdt Kirsten Funcke van House of KIKI regelmatig lezingen in het land voor de NVM of andere organisaties. 

Echter, de cursist zal na afronding van de opleiding zelf ook actief zijn of haar diensten moeten promoten bij makelaars 

en huizenbezitters. Ondernemersdrift is dus wel een vereiste.’ 

 

Vraag:  

‘Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van de opdrachten via House of KIKI? 

Antwoord: 

‘De kosten voor het coördineren van de opdrachten richting CNVV-ers geheel op zich zit bij de € 100,- per jaar 

inbegrepen.’ 

 

Vraag:  

‘Wat gebeurt er als ik ziek word vlak voor of tijdens de opleiding? 

Antwoord: 

‘Bij ziekte of sterfgeval (in de familie van de cursist) wordt de cursist eenmalig kosteloos doorgeschoven naar de 

eerstvolgende opleiding in de stad waarvoor de cursist zich heeft opgegeven.’ 

 

Vraag:  

‘Kan ik ook direct de opleiding VERKOOPCOACH volgen? 

Antwoord: 

‘Voor de vervolgopleiding VERKOOPCOACH komen enkel  House of KIKI verkoopstylisten in aanmerking. Personen 

die reeds ervaring hebben opgedaan als verkoopstylist met de zogenaamde hands-on aanpak.’ 
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INSCHRIJFFORMULIER    House of KIKI opleidingscentrum Verkoopstyling 
 
 

Volledige naam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

 

 

Gewenste naamstelling op certificaat (bijv. meisjesnaam)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..….Postcode……………………………………………………… 

 

Woonplaats………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………… 

 

Provincie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……… 

 

Thuis telefoon…………………………………………………………………………………..………..Mobiel……………..…………………………………………………………………………………… 

 

E-mail adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……… 

 

Geboortedatum……………………………………………………………………………………….Geboorteplaats………………………….…………………………………………………… 

 

Burgerlijke staat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Website…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….….……………… 

 

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

 

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

 

 

Naam en adres van evt. contactpersoon betalende werkgever, UWV of RBO   ………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

Ik ben op House of KIKI gekomen via………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

Paraaf cursist: 
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Ik wil me inschrijven voor 4-daagse opleiding van:  

 

O  11, 12, 13 en 14 juli 2012: Haarlem 

O   5, 6, 7 en 8 september 2012: Haarlem 

O   3, 4, 5 en 6 oktober 2012: Haarlem 

O   31 oktober, 1, 2 en 3 november 2012: Haarlem 

O 28, 29, 30 november en 1 december 2012: Haarlem 

 

Ik kies voor de volgende betalingswijze:  

O € 2.499,- (excl. BTW) voor de 4-daagse opleiding (voor zowel de opleiding als de opname in het gehele House of                  

 KIKI netwerk, het House of KIKI keurmerk en de na begeleiding (incl. kans op opdrachten via House of KIKI) 

O € 1.999,- (excl. BTW) voor alleen de 4-daagse opleiding, zónder opname in het House of KIKI netwerk 

O € 1.999,- (excl. BTW)  voor aanvang van de  4-daagse opleiding. En € 550,- pas bij aanmelding  van de                           

 website van de cursist(e) op het  House of KIKI netwerk. Het totaalbedrag is dan € 2.549,- (excl. BTW)  

 

 Indien gewenst mag het bedrag voor de opleiding  in termijnen worden overgemaakt. 

            

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

inclusief de voorwaarden (zie pagina 26). Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de cursist 

zich tot betaling van het aangevinkte cursusbedrag.  

 

Datum………………………………………………………………………………………………Plaats………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening cursist……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pagina’s 24 t/m 26 kunnen ingevuld en  geparafeerd, samen met copy legitimatie, worden verstuurd naar: 

 

Opleiding Haarlem: House of KIKI, Drs. Kirsten Funcke-Slager, Lieoever 71, 2033 AD, Haarlem 

 

Opleiding Mierlo: House of KIKI, Kim Kanters Akeleihof 2, 5672 BC, Nuenen 

 
 

Of gescand en gemaild naar haarlem@houseofkiki.nl of info@houseofkiki.nl  (Mierlo) 
 

 

Paraaf cursist: 
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Voorwaarden 
 

Alle cursisten worden na de uitreiking van het House of KIKI certificaat (en betaling van het gehele cursusbedrag) opgenomen in het 

gehele netwerk van House of KIKI. Lidmaatschap tot het gehele netwerk van House of KIKI kost € 100,- per jaar. Dit geldt enkel voor 

CNVV-ers die met hun website zijn opgenomen op het CNVV en hooguit tot opzegging van het CNVV. Facturatie geschiedt vanaf een 

jaar na deelname aan de opleiding. 
 

Na het behalen van het certificaat zijn cursisten verplicht de naam en het originele logo van House of KIKI te vermelden op de 

homepage van de eigen website. Het logo van House of KIKI dient door te linken naar het CNVV om de naamsbekendheid van het 

CNVV nog meer te verhogen. 

 

Aangesloten House of KIKI verkoopstylisten zijn niet in dienst van House of KIKI, maar als zelfstandig ondernemer aangesloten bij 

het House of KIKI netwerk. 
 

Uitschrijving uit het netwerk kan middels een brief of email. De link en het logo zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden. 
 

House of KIKI stelt zich het recht de samenstelling van het House of KIKI netwerk te wijzigen.  
 

House of KIKI is niet verantwoordelijk voor de continuering van de diverse startpagina´s die House of KIKI beheert.  

De bij de onderneming behorende domeinnamen veranderen daarentegen niet. 
 

Cursisten die zich na het behalen van het House of KIKI certificaat als zelfstandig ondernemer / verkoopstylist(e) aan de slag gaan, 

zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering. House of KIKI kan hier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor worden 

gesteld. 
 

House of KIKI kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims van klanten van aangesloten 

verkoopstylisten. House of KIKI raadt iedere verkoopstylist(e) een schadeverzekering en rechtsbijstandverzekering af te sluiten 

direct na inschrijving bij de KvK. 
 

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 klanten en bijbehorende opdrachten. 
 

House of KIKI is te allen tijde gerechtigd om aangesloten verkoopstylisten 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 EPS logo van House of KIKI niet 

meer op de homepage van de verkoopstylist 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. 
 

Alle foto´s die tijdens de opleiding door House of KIKI gemaakt, blijven te allen tijde eigendom 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 Kirsten 

Funcke-Slager en Kim Kanters van House of KIKI. Noch is het cursisten toegestaan na afronding van de opleiding bij House of KIKI 

zelf een opleiding verkoopstyling te starten, dan wel te doceren bij een concurrerend opleidingscentrum van House of KIKI. 

 

Na inschrijving kan de opleiding niet meer geannuleerd worden. Enkel bij ziekte kan een cursist éénmalig kosteloos worden 

doorgeschoven naar de eerstvolgende cursus in de stad waarvoor de cursist zich had ingeschreven. 

 

Cursisten die zijn opgeleid door House of KIKI in Mierlo worden begeleid na de opleiding door Kim Kanters. 

Cursisten die zijn opgeleid door House of KIKI in Haarlem worden begeleid na de opleiding door Kirsten Funcke-Slager. 

 

Uit deze brochure kunnen geen enkele rechten worden verleend. 

 

Paraaf cursist: 


