Van Gooische Huize makelaars en taxateurs o.z.

CORONA / COVID 19 virus:
hoe gaan wij daarmee om?

Bij ons kantoor letten wij op uw en onze gezondheid,
met het oog op de RIVM maatregelen is ons kantoor minder
bemand dan gebruikelijk.
Om te voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt geeft het
RIVM-adviezen. Wij volgen deze richtlijnen en maakten een aantal
afspraken.
• We geven hygiënemaatregelen extra aandacht
• Medewerkers geven geen hand en houden afstand
• Wij komen op bezoek bij onze verkopers, huurders en relaties. Als
klanten ziekteverschijnselen hebben, of wanneer hier twijfels of
zorgen over zijn, verplaatsen wij de afspraak naar een later tijdstip.
Komt u langs bij ons op kantoor?
U blijft natuurlijk welkom. Wel treffen wij extra maatregelen:
• Wij geven geen hand
• We houden afstand
Wat kunt u doen?
Heeft u een vraag die telefonisch kan worden afgehandeld?
Dan heeft het de voorkeur om het per telefoon of email naar:
info@vangooischehuize.nl te doen.

En voor iedereen geldt:
tref tenminste de hygiëne maatregelen van het
RIVM advies om verspreiding van het coronavirus te zo
veel mogelijk te voorkomen.
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Heeft u een bezichtigingsafspraak?
Er is geen directe aanleiding om aan te nemen dat bezichtigingen
gevaren met zich meebrengen. Wel plannen wij
bezichtigingsafspraken individueel en zonder overlap in. Daarbij
maken wij u graag attent op een aantal andere maatregelen:
•

De makelaar die u rondleidt is zich bewust van zijn en uw
gezondheid. Wij geven u geen hand bij binnenkomst. Ook zal
de makelaar een afstand van circa 1,5 meter houden.

•

Tijdens de bezichtiging mag u één extra persoon meenemen.
Let op: kinderen mogen niet mee naar de afspraak. Als u
tijdens de bezichtiging gezondheidsklachten heeft zoals
verkoudheid, hoesten of koorts, behouden wij ons het recht
om de bezichtiging niet door te laten gaan.

•

Om tijdens de afspraak zo min mogelijk dingen aan te raken
zorgen wij ervoor dat alle binnendeuren en de deuren van de
meterkast en CV-ruimte openstaan. Ook de gordijnen en
andere zonwering zullen open/omhoog zijn.

•

U kunt in alle rust de woning bezichtigen. Wij proberen de
duur echter zo kort mogelijk te houden en niet langer dan 30
minuten in de woning aanwezig te zijn. Om contact met
andere potentiële kopers te mijden worden bezichtigingen om
de 45 minuten ingepland.

Op verzoek van het notariaat verzorgen wij de eindinspectie echter gaan wij
niet meer mee naar de notariële overdracht.

Hartelijk dank voor uw aandacht en samen met u zullen wij het
Corona/Covid 19 virus minder kans geven!
Uiteraard zijn wij voor u bereikbaar:
Sjors Nelemans op:
Gert Nieuwenhuijse op:
Herman de Jonge op:
Email:
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0611-109 110
0653-146 508
0653-46 49 53
info@vangooischehuize.nl

