
/ Maak kennis Met uw 
persoonlijke stylist!

Een stijlvol thuis!

Thuis  
    in Styling



Gecertificeerd: House of KIKI  
verkoopstylist | lid van het CNVV.

/ uw persoonlijke styliste!

Wij maken samen graag het verschil voor onze klanten! Met een 

gedreven team en onze persoonlijke benadering weten we altijd 

weer succes te behalen. Wij ontzorgen u volledig op het gebied van 

vastgoedstyling, meubelverhuur en woningfotografie. Zorg voor 

een vakkundige presentatie van uw woning en laat een 

indrukwekkende eerste indruk achter!

Bezoek ook eens  
onze website!

/ Maak kennis Met roos en Do!

Uw huis omtoveren naar een thuis? Opnieuw dat verliefde gevoel 

creëren met een professionele interieurstyling? Laat Roos en Do u 

helpen! Twee zeer ervaren en gedreven professionals, die dankzij 

jarenlange samenwerking een allround en perfect op elkaar ingespeeld 

team vormen. Met ruimtelijk inzicht en een moderne stijl, zetten wij 

ons voor al onze klanten graag 24/7 in! Neem contact met ons op 

en laat uw woning eens door de ogen van Roos en Do bekijken!



/ VastGoeDstylinG
Maak van uw huis 
een thuis!

Burg. Mazairaclaan 2   |   5242 AV Rosmalen   |   +31 (0)6 3039 4882
info@vivavastgoedstyling.nl   |   www.vivavastgoedstyling.nl

Met   stijlvolle   groet,

   Roos Abelen en Do Prijt

Een fijn en huiselijk gevoel trekt potentiële kopers over de streep! 

Veel huiseigenaren vinden de styling een lastig onderdeel in het 

verkoopproces terwijl dit juist de kans biedt om een goede eerste 

goede indruk te maken. Er zit namelijk veel meer achter een goede 

styling dan alleen wat sfeerkussentjes plaatsen. Ons gezamenlijke 

doel hierin is om de pluspunten van uw woning te benadrukken.  

Wij weten als geen ander waar uw inrichting aan moet voldoen.  

Een stijlvol thuis met Viva Vastgoedstyling!
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 facebook.com/vivavastgoedstyling         instagram.com/vivavastgoedstyling

Vrijblijvende afspraak maken? 
Dat kan eenvouding via WhatsApp nummer          06 3039 4882 

THANK

Trots op onze 

projecten!

/ waaroM ViVa VastGoeDstylinG?

Wij hechten veel waarde aan professionaliteit. Uw verkoopstylisten Roos 

Abelen en Do Prijt zijn - Gecertificeerd House of KIKI vastgoedstylist. Wij 

hebben niet alleen oog voor detail en styling. Wij weten namelijk ook wat 

kopers verwachten. Zo maken we graag het verschil voor onze klanten. 

Wij laten uw huis opvallen door middel van professionele verkoopstyling 

en woningfotografie, wat resulteert in een hogere opbrengst van uw huis!


