het Coronavirus
Hoe gaan wij om met de omstandigheden ten aanzien
van het coronavirus.
Nederland is in de ban van het coronavirus en voor
uw en onze veiligheid hanteren wij de volgende
richtlijnen:
Kantoortijden en bezetting
Ons kantoor blijft geopend conform de normale openingstijden, echter in beperkte
bezetting.

Bezichtigingen
Gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, kunnen
bezichtigingen plaatsvinden. Echter, onder bepaalde voorwaarden.









Twijfelt u of is de bezichtiging oriënterend van aard dan hebben wij liever dat u
de afspraak afzegt. Bent u verkouden, heeft u last van droge hoest en/of heeft u
koorts? Annuleer dan ook de afspraak.
Onze makelaars geven geen hand meer bij aankomst en vertrek en houden
gepaste afstand (minimaal 1,5 meter);
Een bezichtiging vindt alleen plaats met maximaal 2 personen tegelijk en de
makelaar. Wij verzoeken u dringend GEEN kinderen, ouders en/of vrienden mee
te nemen omdat die niet toegelaten zullen worden. Opvolgende kijkers laten we
binnen, zodra de voorgaande kijkers zijn vertrokken.
Wanneer één van onze medewerkers symptomen van griep vertoont, zullen wij
tijdig de afspraak met u annuleren of voor een andere oplossing zorgen;
Te koop staande objecten kunnen NIET op afstand/digitaal bezichtigd worden,
noch is een ongeziene koop mogelijk. U moet het object fysiek bekeken hebben.
Aankoopbezichtigingen: klant gaat de 1e keer alleen kijken, pas bij
verdergaande belangstelling gaan wij met u mee of de makelaar gaat zelfstandig
kijken;

Verkoopgesprekken en waardebepalingen





Bent u verkouden, heeft u last van droge hoest en/of heeft u koorts? Annuleer
dan de afspraak.
Wanneer één van onze medewerkers symptomen van griep vertoont, zullen wij
tijdig de afspraak met u annuleren of voor een andere oplossing zorgen.
Onze makelaars geven geen hand meer bij aankomst en vertrek en houden
gepaste afstand (minimaal 1,5 meter).

Plaatsen van borden te koop/verkocht




Alleen de tuinborden worden door ons geplaatst, driehoeksborden dient u zelf
op te hangen. Deze worden in de hal of bij de voordeur voor u neergezet.
Driehoek borden die alleen vanuit het huis/appartement zelf te bereiken zijn
haalt u zelf weg.
Verkocht stickers zullen wij in de brievenbus doen, deze dient u zelf op het
Driehoek bord te plaatsen.

Aankoopgesprekken, voortgangsgesprekken en andere gesprekken





Bent u verkouden, heeft u last van droge hoest en/of heeft u koorts? Annuleer
dan de afspraak.
Wanneer één van onze medewerkers symptomen van griep vertoont, zullen wij
tijdig de afspraak met u annuleren of voor een andere oplossing zorgen.
Onze makelaars geven geen hand meer bij aankomst en vertrek en houden
gepaste afstand (minimaal 1,5 meter).
Deze gesprekken kunnen ook telefonisch plaatsvinden waarna wij de afspraken
zullen bevestigen per email.

Koopaktes tekenen


Er wordt telefonisch een afspraak met u gemaakt om de koopakte telefonisch
door te nemen en vervolgens te tekenen.

Overdracht notaris


De makelaar gaat alleen mee met de inspectie, niet naar de afspraak bij de
notaris.

Inschrijven als zoeker?



Wanneer u zich wilt inschrijven als zoeker kan dit telefonisch of via onze
website. Wanneer u al een zoekopdracht heeft lopen verandert er niets aan
onze dienstverlening.

Gesprek voor een huurwoning?




Heeft u een huurwoning gezien waar u interesse in heeft dan kunt u zich
telefonisch of via de email inschrijven.
Wij zullen u informeren als er een gesprek met u kan plaatsvinden. Dit
gesprek zal telefonisch plaatsvinden.
Na dit gesprek wordt u verzocht om enkele stukken naar ons te doen
toekomen. Deze kunt u inscannen en doormailen.

We vertrouwen op uw begrip en medewerking van bovengenoemde
maatregelen. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons kantoor
op telefoonnummer 072-5156788 of 06-29418228.

