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Zo gaan wij met het
Coronavirus om.

Stephan Kramer Vastgoed - Vast beter!

CORONAVIRUS
Het Coronavirus treft op dit moment de hele samenleving en leidt tot ontwrichting van veel sectoren. Ons
dagelijks leven wordt erdoor beïnvloed. Gezondheid overstijgt elk belang, daarom willen wij zorgvuldig te
werk gaan. Juist in deze tijd waarin nog veel onduidelijkheid bestaat over het Coronavirus, nemen wij de
best mogelijke beslissingen over onze werkzaamheden.
Vanzelfsprekend blijven wij 100% gemotiveerd en gefocust u bij de verkoop van uw woning te begeleiden.
Teneinde een optimale dienstverlening te kunnen blijven garanderen én te continueren, nemen wij een
aantal maatregelen in acht conform de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Wat betekent dit voor onze klanten?
Telefonisch en per e-mail blijven wij uiteraard bereikbaar.
Bezichtigingen kunnen doorgaan, echter met een aantal restricties:
•
We schudden geen handen en zorgen voor een gepaste afstand.
•
Het is niet toegestaan zaken in het huis aan te raken (o.a. deurklinken, handgrepen etc).
•
Voor een woningbezichting mogen er maximaal 2 personen aanwezig zijn. Een aankoopmakelaar
is toegestaan, neem niet je hele familie mee.
•
Bent u verkouden, heeft u hoest- of koortsklachten of andere symptomen?
Annuleer dan uw afspraak met ons kantoor. Bel tijdig zodat de afspraak verzet kan worden. Ieders
gezondheid staat voorop!

VERKOOPGESPREKKEN
Verkoopgesprekken kunnen worden ingepland, echter deze zullen ook iets anders worden uitgevoerd dan
u van ons gewend bent:
•
Wij vragen u ons enkel uit te nodigen wanneer u geen ziekteverschijnselen heeft. Wij komen voor
een opname bij u thuis en vervolgens zullen wij ons advies telefonisch met u doornemen.
•
De verkoop van uw woning uitstellen, of juist niet? Wij bespreken graag de mogelijkheden, geheel
afgestemd op uw persoonlijke situatie.
•
Indien gewenst, kan de verkoop op korte termijn voor u opgestart worden.

TAXATIES
Taxaties kunnen regulier worden uitgevoerd, ook hier hanteren wij een aantal restricties:
•
Bewaar gepaste afstand van onze taxateur.
•
Onze taxateur bezoekt de woning zelfstandig en zal het pand opnemen. Tijdens de opname is 		
enkel de aanwezigheid van de eigenaar (of een vertegenwoordiger) noodzakelijk en wenselijk.

ONDERTEKENING KOOPOVEREENKOMST
Wij zullen ervoor zorgen dat het ondertekenen door verkoper en koper op afstand gedaan kan worden. Dit
wordt uiteraard met u afgestemd hoe en wanneer dit gepland kan worden.
Indien er vanuit het RIVM andere regels en/of adviezen volgen, wordt u uiteraard hiervan op de hoogte
gesteld.
#STAYSAFE #BLIJFGEZOND

