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CORONA MAATREGELEN
Update 14 oktober 2020

Door het RIVM en de NVM zijn richtlijnen opgesteld in verband met het Coronavirus.
Als kantoor volgen wij de richtlijnen zo goed mogelijk op. Bezichtigingen, taxaties,
adviesgesprekken, inspecties en overige afspraken gaan gewoon door, met
inachtname van de richtlijnen. We willen u vragen navolgende maatregelen op te
volgen:
Algemeen
- Bezoek ons kantoor bij voorkeur op afspraak (max. 2 personen)
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- We houden voldoende afstand (minimaal 1,5 meter)
- We schudden géén handen en wassen onze handen regelmatig
- Nies / hoest in uw elleboog
- Raak a.u.b. zo min mogelijk aan
- Bij afspraken op locatie desinfecteren we onze handen en materialen voor
binnenkomst
Bezichtigingen
- Maximaal 2 personen per bezichtiging (makelaar met maximaal 2 kijkers)
- Makelaar en kijkers desinfecteren hun handen voor het betreden van de
woning
- Makelaar en kijkers dragen een mondkapje tijdens de bezichtiging
- Indien de bewoners van de te bezichtigen woning Corona gerelateerde
klachten hebben, zal de afspraak door het makelaarskantoor geannuleerd
worden
- Indien kijkers Corona gerelateerde verschijnselen hebben, dienen zij de
afspraak voortijdig te annuleren.
- Verkopers wordt voorafgaand aan de bezichtiging gevraagd binnendeuren
zoveel mogelijk open te zetten en lampen aan (in donkere ruimtes), zodat we
zo min mogelijk aan hoeven te raken. We raden verkopers aan de
trapleuningen, deurklinken en lichtschakelaars na afloop voor de zekerheid
extra te desinfecteren.
Notariële overdracht & voortijdige inspectie
Voorafgaand aan de notariële overdracht zal een inspectie door woning, tuin en
bijgebouwen plaatsvinden.
- Maximaal 3 personen aanwezig (1 verkoper, 1 koper en makelaar)
- Makelaar zal de meterstanden opnemen (foto) en het inspectieformulier
digitaal aan partijen toesturen
- Elk notariskantoor heeft een eigen Corona protocol, het notariskantoor zal u
zelf informeren over hun maatregelen.
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