
Corona Beleid 

 

Bij Damen Makelaars volgen wij strikt de adviezen van het RIVM op en houden dit nauwlettend in de 

gaten voor u en onze gezondheid. Wij allen moeten ons houden aan drastische maatregelen 

teneinde verspreiding van het virus te voorkomen. Gezondheid staat voor alles!  

Over het algemeen gaan bezichtigingen in het gehele land gewoon door. Ook de verkoopcijfers laten 

nog geen grote fluctuaties zien. Dat kan veranderen wanneer deze situatie langer duurt, maar 

vooralsnog zien we in de statistieken geen grote veranderingen. 

Wel vernemen wij uit de markt dat de termijn van ‘onder voorbehoud van financiering’ op verzoek 

van kopers wat langer wordt, omdat ook de banken en hypotheekverstrekkers door het 

noodgedwongen thuiswerken soms wat meer tijd nodig hebben. Ons beleid voor de komende 

periode (vooralsnog tot 1 juni 2020): 

Bezichtigingen:  

Het voorkomen van een groep mensen in één woning. We beperken de bezichtiging tot maximaal 2 

personen;  

We maken van te voren duidelijk afspraken;  

• De vraag aan de eigenaar om niet thuis te zijn; 

• We laten een bezichtiging met verkouden of zieke mensen niet doorgaan; 

• We schudden geen handen; 

• We vragen of de kijkers nergens aan willen zitten (kranen, lichtschakelaars e.d.); 

• We blijven op 1,5 meter afstand; 

• Bezichtiging maximaal 15 minuten. 

• Eigenaren vragen waar mogelijk handzeep met keukenrol klaar te leggen 

Kantoorbezoek:  

Ons kantoor zal tijdens openingstijden een minimale bezetting hebben en mogelijk incidenteel zelfs 

gesloten zijn. Indien u wenst langs te komen verzoeken wij u met klem van te voren een afspraak met 

ons te maken. Op ons kantoor is voldoende gelegenheid om handen te wassen.  

Mochten wij niet telefonisch bereikbaar zijn verzoeken wij u onze voice-mail in te spreken of een      

e-mail te sturen naar info@damenmakelaars.nl. Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met 

u op.  

Wanneer u last hebt van de bekende Corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen 

die besmet zijn (geweest), verzoeken wij u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch of 

per e-mail contact met ons op te nemen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taxaties en verkoopgesprekken:  

Bij taxaties en verkoopgesprekken zal de makelaar ter plaatse langs kunnen gaan maar zullen wij dit 

alleen kunnen doen:  

• In de aanwezigheid van maximaal 2 personen; 

• Op een veilige afstand van 1,5 meter; 

• Dienen deze personen geen verschijnselen van griep of verkoudheid te vertonen;  

• Wij schudden geen handen 

Voorts maken wij gaarne van de gelegenheid gebruik te vermelden dat Damen Makelaars BV het 

bijzonder op prijs stelt u in deze lastige tijd te mogen blijven adviseren en wij zeggen u dan ook toe 

alles in het werk te zullen stellen om een zo goed mogelijk resultaat te blijven bewerkstelligen.  

Wij wensen u veel sterkte toe in de komende tijd en hopen dat u en uw naasten gezond zullen 

blijven! Wij vertrouwen erop het één en ander op deze wijze correct te hebben weergegeven, indien 

u nog vragen heeft dan vernemen wij dat graag.  
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