COVID-19
PROTOCOL

FYSIEKE
BEZICHTIGINGEN
Allereerst willen wij je met klem verzoeken om de
afspraak af te zeggen indien je hoest, keelpijn, verstopte
neus, koorts en/of griepklachten hebt (gehad in de
afgelopen 14 dagen);
Kom met maximaal 2 personen (inclusief de aankoopmakelaar
en kinderen);
We groeten elkaar zonder een hand te geven;
Blijf op minimaal 1,5 meter afstand;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Wij vragen je om nergens aan te zitten (kranen, lichtschakelaars,
deurklinken e.d.), wij zorgen ervoor dat alle deuren reeds
geopend zijn;
Bezichtigingen duren niet langer dan een half uur;
Bij sommige woningen kan het voorkomen dat de makelaar
je ontvangt en je zelf de woning bekijkt, terwijl de makelaar
buiten op je wacht. Hij/zij zal naderhand je vragen
beantwoorden.
Mocht onze makelaar twijfels hebben over jouw gezondheid,
dan heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om de afspraak uit te
stellen tot een nader moment.

OVERIGE
AFSPRAKEN
Het tekenen van koopovereenkomsten zal voorlopig niet met een
fysieke afspraak op kantoor plaatsvinden. We nemen telefonisch of via
een video-call de gehele overeenkomst met de koper en de verkoper
door, waarna partijen thuis kunnen tekenen. Hierna kan de
overeenkomst digitaal aan ons verstuurd worden.
Onze dienstverlening bij de inspectie en de overdracht vindt op
aangepaste wijze plaats:
We laten de koper bij de inspectie zelf door de woning lopen.
We nemen de meterstanden gescheiden van elkaar op.
We laten geen inspectieformulieren ondertekenen, maar vragen koper en
verkoper om per mail akkoord te geven.
We gaan bij de overdracht niet mee naar de notaris; de notarissen hebben
ons daarom verzocht. Uiteraard staan we standby om eventuele last minute
vragen te beantwoorden.

OVERIGE
AFSPRAKEN
Wil je je huis verkopen? Dat kan!
We spreken graag het volgende met je af:
Je stuurt verschillende documentatie vooraf (bijvoorbeeld vve stukken,
plattegronden indien aanwezig). Op deze manier kunnen we ons goed
voorbereiden op ons eerste online gesprek.
De eerste afspraak vindt plaats via Whatsapp video of FaceTime; zo kunnen
we een eerste indruk van de woning krijgen. We kunnen dan een
goede indicatie geven van de vraagprijs, de te verwachten opbrengst en een
strategie voor verkoop doornemen.
Wat online kan, doen we online. We zijn van allerlei mogelijkheden voorzien
op kantoor.
In het algemeen hanteren we op dit moment de volgende uitgangspunten:
Wij ontvangen de komende tijd geen bezoek op ons kantoor. Wij vinden dit
jammer, want normaal gesproken ontvangen wij je graag op kantoor voor
een allround dienstverlening. Wij staan je graag te woord aan de telefoon of
organiseren een video-call.
We houden ons aan het RIVM protocol. Tijdens de bezichtiging draagt onze
makelaar handschoenen.

VERKOPERS
PROTOCOL
Zoals al normaal te doen gebruikelijk, is het nu nóg belangrijker dat je niet
thuis bent tijdens bezichtigingen.
Wil je vóór iedere bezichtiging alle binnendeuren open zetten en zelf alvast
de lichten aandoen in donkere ruimtes (toilet, badkamer, kelder e.d.).
Wil je de luxaflex en/of rolgordijnen omhoog doen, alsmede de gordijnen
waar nodig open doen.
Wil je deurklinken, leuningen en lichtknoppen vooraf goed schoon maken?

Zo proberen ook wij ons steentje aan #flattenthecurve bij te dragen
en de gezondheid van onze klanten zo min mogelijk in gevaar te
brengen.
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