Het coronavirus, hoe gaat Appelman & Deutekom Makelaars NVM,
daar mee om?
Wij zullen onderstaande maatregelen in acht nemen om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen.
Algemeen
✓ Wij nemen de richtlijnen van RIVM in acht.
✓ Wij zullen zo veel mogelijk afspraken, indien uiteraard mogelijk, telefonisch
behandelen.
✓ Bent u verkouden, heeft u last van droge hoest en/of heeft u koorts? Dan verzoeken
wij u de afspraak te annuleren.
✓ 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)
Bezichtigen van een woning
✓ Wij beperken elke bezichtiging tot maximaal 2 personen.
✓ Bij een bezichtiging is de eigenaar van de woning niet thuis.
✓ Een bezichtiging met verkouden mensen gaat niet door.
✓ Wij schudden geen handen.
✓ Wij vragen of kopers niets in huis aan willen raken (kranen, lichtschakelaars e.d.).
✓ Wij houden 1.5 meter afstand.
✓ Wij laten de bezichtiging niet langer duren dan noodzakelijk.
Transport van een woning
✓ Inspectie en transport vindt plaats met maximaal 2 personen en indien mogelijk
zonder makelaar.
✓ Makelaars nemen de meterstanden gescheiden van elkaar op.
✓ Alleen indien echt noodzakelijk is de makelaar aanwezig bij het transport bij de
notaris.
In verkoop nemen/waardebepaling van een woning
✓ Wij proberen zoveel mogelijk online te doen.
✓ Wij spreken alleen af als de verkoper geen klachten heeft.
✓ Wij spreken met hooguit 2 mensen af, ook als we foto’s maken.
✓ Wij houden 1.5 meter afstand.
Opname voor een taxatie
✓ Wij stemmen af om alleen door de woning te lopen op een moment dat er geen of
weinig mensen in de woning zijn.
✓ Wij blijven niet langer dan noodzakelijk in de woning.
✓ Wij vragen om foto’s te maken, zodat we zaken later beter kunnen bekijken.
✓ Wij houden 1.5 meter afstand.

