
  
COVID-19 richtlijnen HV 

 

De richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het COVID-19 virus dwingen ons tot aanpassing van 

onze werkwijze. Hierover willen wij u graag informeren middels dit document. 

Richtlijnen HV algemeen 

• Handdoekjes zijn vervangen voor papieren handdoekjes; 

• meerdere malen per dag worden de deurklinken gedesinfecteerd; 

• wassen regelmatig onze handen en gebruik papieren handdoekjes; 

• proberen zoveel mogelijk telefonisch of online contact te leggen;    

• beperken interactie met anderen tot het noodzakelijke;  

• schudden geen handen; 

• houden onderling 1,5 meter afstand; 

• blijven thuis bij ziekteverschijnselen. 

Advies ontvangst op kantoor 

• Lees de richtlijnen die wij als HV hanteren;  

• desinfecteer bij binnenkomst uw handen;  

• onder geen beding worden er handen geschud (ook niet met handschoenen aan); 

• houd onderling 1,5 meter afstand.  

Advies Regiobank 

• Probeer zoveel mogelijk telefonisch of online contact te leggen;    

• houd 1,5 meter afstand van elkaar op de betreffende locatie;  

• onder geen beding worden er handen geschud (ook niet met handschoenen aan); 

• annuleer/verplaats de afspraak als u ziekteverschijnselen heeft. 

Advies assurantiën  

• Probeer zoveel mogelijk telefonisch of online contact te leggen;    

• houd 1,5 meter afstand van elkaar op de betreffende locatie;  

• onder geen beding worden er handen geschud (ook niet met handschoenen aan); 

• annuleer/verplaats de afspraak als u ziekteverschijnselen heeft. 

Advies bij bezichtiging 

• Woningeigenaren zijn niet thuis; 

• niet meer dan drie personen in de woning aanwezig (inclusief makelaar);  

• desinfecteer bij binnenkomst uw handen; 

• onder geen beding worden er handen geschud (ook niet met handschoenen aan); 

• annuleer/verplaats de bezichtiging als u ziekteverschijnselen heeft; 

• deurklinken worden vooraf en achteraf ontsmet; 

• makelaar is de enige die deurklinken aanraakt; 

• geïnteresseerden wordt gevraagd om niets aan te raken (kranen, lichtschakelaars enzovoorts). 

• Let op! Houd ook tijdens de bezichtiging 1,5 meter afstand. Indien een ruimte hiervoor te klein is, wacht dan 

even buiten deze ruimte.  

Advies bij in verkoopname 

• Bij voorkeur één, maximaal twee eigenaren aanwezig bij het gesprek;  

• eigenaar stuurt benodigde documentatie toe en duur van de woningopname zal zo kort mogelijk zijn;  

• makelaar loopt alleen door de woning;  

• annuleer/verplaats het gesprek als u ziekteverschijnselen heeft. 

Advies bij inspectie en akte van levering (dag dat er naar de notaris wordt gegaan) 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar in de woning;  

• de meterstanden worden uitsluitend door de makelaar opgenomen;   

• wij gaan niet mee naar de notaris, tenzij daar noodzaak voor is;  

• geef (kosteloos) een volmacht af voor de inspectie en het transport als u ziekteverschijnselen heeft, in het 

uiterste geval wordt de afspraak geannuleerd/verplaatst. 

Advies bij opname taxatie 

• Bij voorkeur worden sleutels van de woning afgegeven op kantoor, tenzij het niet anders kan wordt er een 

moment ingepland dat er één persoon in de woning aanwezig is;   

• duur van de woningopname zal zo kort mogelijk zijn;  

• annuleer/verplaats de taxatie als u ziekteverschijnselen heeft. 


