
INFORMATIE 

CORONAVIRUS
ALTIJD UP-TO-DATE OVER ONZE 

MAATREGELEN



 In heel Nederland zijn extra maatregelen
nodig om verspreiding van COVID-19 tegen
te gaan. Vanaf maandag 23 maart 2020 
gelden er nieuwe maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. De 
maatregelen zijn onder andere om thuis te
blijven als iemand binnen het gezin (milde) 
gezondheidsklachten heeft zoals
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

 Ook dienen we sociale contacten zoveel als
mogelijk te mijden en altijd 1,5 meter 
afstand te houden. Bij De Bree Makelaardij
doen we er alles aan om onze relaties en
collega's te beschermen en verdere
verspreiding te voorkomen.

 Het kantoor van De Bree Makelaardij is op 
dit moment gewoon bereikbaar, via de 
telefoon mail en app, ook is het kantoor op 
afspraak geopend. We houden de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en 
volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM 
op.



BEZICHTIGINGEN EN
AFSPRAKEN

 Kom met maximaal 2 personen naar een bezichtiging

of afspraak

 Schud geen handen en houd altijd 1,5 meter afstand

tijdens een afspraak of bezichtiging

 Was regelmatig grondig je handen, ook voor en na

een afspraak of bezichtiging

 Raak zo min mogelijk aan in de woning, zoals

leuningen, deurklinken, lichtschakelaars, etc.

 Kom niet naar een afspraak of bezichtiging indien

iemand binnen het gezin hoest, verkouden is of 

grieperig is

 Kom niet naar een afspraak of bezichtiging indien

iemand binnen het gezin mogelijk in contact met een

geïnfecteerde is geweest

 We hebben vele digitale presentatie- en

communicatiemogelijkheden. Neem bij twijfel gerust

contact met ons op.



TAXATIE OPNAME

 Maximaal 1 persoon aanwezig in de woning

 Schud geen handen en houd altijd 1,5 meter afstand

tijdens de opname

 Open deuren en bedien de lichten wanneer nodig

 Zoveel mogelijk stukken zoals bouwtekeningen, akte

van levering etc. mailen

 Bel de afspraak af indien iemand binnen het gezin

hoest, verkouden is of grieperig is

 Bel de afspraak af indien iemand binnen het 

gezin mogelijk in contact met een geïnfecteerde

is geweest

 Houdt de afspraak zo kort mogelijk



DIGITALE MOGELIJKHEDEN

 Een huis kopen of verkopen kan met minimale fysieke contacten. 

Onze digitale mogelijkheden op een rij:

 Bezichtigen via Facebook Live en videobellen

 Waardebepaling via video, stuur een duidelijke video van alle

ruimten naar info@debreemakelaardij.nl met naam en

telefoonnummer

 Koopakte digitaal ondertekenen

 Ruime contactmogelijkheden van 9:00 tot 17:30 via telefoon, 

mail, chat en WhatsApp (06-23810275)


