
Wat verwachten wij van u?

         ... het kopen 
van een woning

We zetten de gezondheid van u, onze medewerkers en anderen op één! 
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij blijven thuis bij verkoud-
heids- of griepklachten, 
koorts etc.

Wij desinfecteren voor en 
na elk bezoek onze handen.

Wij komen zoveel mogelijk 
alleen naar de werklocatie.

Als we moeten niezen of 
hoesten, doen wij dit in 
onze elleboog.

Wij schudden geen handen 
en houden min. 1,5 meter 
afstand bij sociaal contact.

Vóór onze afspraak nemen we 
contact met u op. Dit om te 
vragen of u of andere gezinsleden 
gezondheidsklachten hebben in 
relatie tot corona (hoesten, 
keelpijn, koorts). Of dat er sprake 
is van de kwetsbare doelgroep. 
Is dit het geval? Dan maken we 
een nieuwe afspraak.

Wat verwachten wij van u?

Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak.

U mag maximaal 1 persoon meenemen ter ondersteuning. 

Vermijd lichamelijk contact, houd 1,5 meter afstand.

Neem zelf een pen mee naar de afspraak.

Heeft u binnen twee weken na ons huisbezoek/contact Corona? Neem dan contact met ons op.
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Hoe ziet een tekenafspraak 
er uit?

U ontvangt via de post twee exemplaren 
van de koopovereenkomst. U ondertekent 
beide exemplaren. Eén van de getekende 
koopovereenkomsten stuurt u naar ons op. 
U kunt hiervoor gebruik maken van de 
antwoordenveloppe die u van ons heeft 
ontvangen. 

Hoe ziet een bezichtiging 
van een woning eruit?

 De makelaar van ’thuis is al bij de woning.

De makelaar opent de voordeur en houdt 
hierbij anderhalve meter afstand.

 U krijgt een vriendelijke glimlach, maar helaas 
kunnen we u geen hand geven.

De makelaar blijft buiten terwijl u een 
rondje door de woning loopt. 

Na de bezichtiging verlaat u de woning.

Heeft u na het rondje nog vragen? Stel ze 
dan gerust aan de makelaar. Houd hierbij 
1,5 meter afstand.

Natuurlijk wassen en desinfecteren we 
onze handen voor en na de bezichtiging.

De makelaar van ’thuis is al in de woning 
en heeft de meterstanden genoteerd. 

De makelaar van ’thuis opent de voordeur 
en houdt hierbij anderhalve meter afstand.

 U krijgt een vriendelijke glimlach, maar helaas 
kunnen we u geen hand geven.

De makelaar gaat u voor naar de woonkamer. 
Houd hierbij 1,5 meter afstand.

Als blijkt dat in de woonkamer het moeilijk 
is om 1,5 meter afstand te houden, blijft de 
makelaar buiten wachten. 

U loopt een rondje door de woning en 
controleert de meterstanden. De makelaar 
blijft in de woonkamer of buiten.

Wilt u liever de woning alleen bezichtigen? Dat kan! 
We maken dan een afspraak in de woonwinkel voor 
het ophalen en terugbrengen van de sleutels.
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Hoe ziet een eindinspectie er uit?

Heeft u na het rondje nog vragen? Stel ze 
dan gerust aan de makelaar. Houd hierbij 
1,5 meter afstand.

U tekent de eindinspectieformulieren.  

De makelaar legt de sleutels van de woning 
samen met een kopie van het eindinspectie-
formulier op het aanrecht van de woning.  

De makelaar verlaat de woning.

Natuurlijk wassen en desinfecteren we onze 
handen voor en na de sleuteloverdracht.

?


