
VOORKOM VERSPREIDING CORONAVIRUS
ADVIES VOOR (VER)KOPERS EN (VER)HUURDERS

Bent u op zoek naar een woning of wilt u uw 
woning verkopen? Ook tijdens de coronacrisis staan
VBO-makelaars en -taxateurs voor u klaar. 
Wel hebben wij gezamenlijk enkele richtlijnen 
opgesteld. Hiermee nemen wij onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om te 
voorkomen dat het virus zich niet verder verspreidt. 
Als we hier ons samen aan houden, komen we 
hier sterker uit. Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking.

Komt u naar ons kantoor voor een afspraak? 
• Kom dan zoveel mogelijk alleen, maar   
 maximaal met z’n tweeën.
• Laten we elkaar hartelijk begroeten, maar we  
 schudden geen handen en houden 1,5 meter  
 afstand.
• Wij desinfecteren regelmatig de deurklinken  
 en alles wat wij zelf en klanten aanraken.
• Natuurlijk zijn er papieren handdoekjes   
 aanwezig op het toilet. 

Wij bezichtigen graag een woning met u. Wij 
vragen u wel om rekening te houden met het 
volgende:
• Al onze huizen staan online en kunnen   
 digitaal bezichtigd worden. Bereid u goed voor  
 op uw bezichtiging.
• Wij beperken de bezichtiging tot 2 klanten.
• Wij schudden geen handen.

• Wij vragen de eigenaar niet aanwezig te zijn bij  
 een bezichtiging.
• Deurklinken en leuningen maken wij vooraf  
 schoon met een desinfecterend middel.
• Onze makelaar maakt graag de deur voor u  
 open. Wilt u alstublieft niet aan kranen e.d.  
 zitten?
• Wij overhandigen tijdens de bezichtiging  
 zo min mogelijk documenten. U ontvangt zo  
 veel mogelijk digitaal.
• Wilt u op 1,5 meter afstand blijven? Dan doen  
 wij dat ook. 

Wilt u uw huis verkopen? Ook dat werkt nu net 
even anders dan u gewend bent. Uiteraard zorgen 
wij wel voor de beste service.
• Wij plannen onze adviesgesprekken zoveel  
 mogelijk digitaal.
• Als we uw woning komen bekijken, informeren  
 wij altijd even vooraf naar eventuele   
 klachten. Bent u verkouden, heeft u koorts of  
 andere griepachtige symptomen, dan   
 verplaatsen wij de afspraak. 
• De gesprekken zijn iets korter dan normaal,  
 maar we hebben elkaar al uitgebreid leren  
 kennen digitaal. 
• Natuurlijk geldt ook hier dat we een afstand  
 bewaren van 1,5 meter. 
• De afspraak kan gepland worden met   
 maximaal 2 eigenaren.

Let op: hierboven geven wij algemene 
richtlijnen. Per situatie zullen we de afweging 
moeten maken wat verstandig is om te doen.


