Maatregelen Corona Virus
Akker Makelaardij neemt haar verantwoordelijkheid m.b.t. het Corona-virus,
en zal de richtlijnen van het RIVM en VBO nauwkeurig in acht nemen. Om
gezondheidsrisico voor u en onze medewerkers te vermijden hebben wij
daarom een aangepaste werkwijze.
Wij hopen net als u dat de situatie snel verbetert, en wij u weer volledig en
snel van dienst kunnen zijn, zoals u dat van ons gewend bent.
Tot die tijd hopen wij op uw begrip voor het volgende:

Openingstijden kantoor
Ons kantoor is op de gebruikelijke tijden open. Wij verzoeken u vriendelijk
alleen indien nodig ons kantoor te bezoeken. Twijfelt u over uw gezondheid
wanneer u een afspraak met ons heeft, laat ons dit dan direct weten. Indien
u ook maar vage klachten heeft, of met iemand met het virus in contact
bent geweest, verzoeken wij u alleen telefonisch of per mail contact met
ons op te nemen.

Bezichtigingen
Bezichtigingen worden alleen ingepland na overleg met de verkoper, en
uiteraard met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. De makelaar
schudt geen handen en probeert zoveel mogelijk afstand te bewaren. Heeft
u symptomen (verkoudheid, kortademigheid, koorts, hoesten, loopneus,
hoofdpijn etc), laat het ons weten, dan maken we uit voorzorg een nieuwe
afspraak. (Dit geldt overigens voor alle afspraken.)
Verder verzoeken wij de aspirant-koper niets in de woning aan te raken,
zoals deuren, kasten etc. Indien de verkoper geen risico wenst te nemen,
zal de bezichtiging op een later moment plaatsvinden.

Waardebepalingen
Indien u verkoopplannen heeft, kunt u telefonisch of per mail contact met
ons opnemen voor een gratis waardebepaling. In overleg met de makelaar
wordt een afspraak ingepland. Ook hier geldt dat de makelaar afstand zal
houden en geen handen zal schudden. Uiteraard nemen wij wel de tijd voor
u om onze werkwijze en uw wensen goed te bespreken.

Opname van woningen:
Ook de opname van woningen gaat vooralsnog door, zodat geen
vertraging in uw verkoopproces optreedt. Uiteraard worden ook hier de
nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen ter bescherming van de
gezondheid van de makelaar en fotograaf.

Taxaties
Taxaties gaan door met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, en
de benodigde voorzorgsmaatregelen. Wanneer de eigenaar geen risico wil
lopen en niet wil dat wij binnen komen, respecteren wij dit en wordt er later
een afspraak gemaakt.

Inspectie
Onze makelaar zal vooralsnog wel meegaan naar een inspectie, maar ook
hier gelden de strikte voorwaarden.

Overdracht bij de notaris
Tot nader bericht zullen wij niet aanwezig zijn bij de overdracht van de
woning bij de notaris. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar indien u op dat
moment vragen heeft.
Voor alle afspraken geldt dat wij vertrouwen op uw verantwoordelijkheid.
Heeft u klachten (verkoudheid, kortademigheid, koorts, hoesten, loopneus,
hoofdpijn etc), laat het ons weten.
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