
Maatregelen bij afspraken i.v.m. het Coronavirus 
Bij Kempers Makelaardij kunnen afspraken voor o.a. bezichtigingen en taxaties 
doorgaan, maar uiteraard met gepaste maatregelen. Wij hanteren hierbij de 
voorschriften van het RIVM en het advies van de Nederlandse Verenging van 
Makelaars. 

Onderstaand treft u de maatregelen aan waar u rekening mee dient te houden 
wanneer u een afspraak met ons maakt. Bedankt voor uw begrip en medewerking! 

Een bezichtiging van een woning? 

✔ Blijf op 1,5 meter afstand. 

✔ De eigenaar/bewoner van de woning is niet thuis. 

✔ Heeft u klachten/symptomen zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of 

koorts, dan gaat de afspraak niet door en verzoeken wij vriendelijk om thuis te blijven 
en de afspraak te verplaatsen. 

✔ Er worden geen handen geschud. 

✔ Wij beperken het aantal aanwezigen bij een bezichtiging tot 

2 belangstellenden/kijkers. 

✔ De afspraak geldt dat kijkers niets aanraken (deurklinken, 

kranen, lichtschakelaars e.d.). 

✔ De bezichtiging duurt niet langer dan noodzakelijk. 

 
Een overdracht van een woning? 

✔ Blijf op 1,5 meter afstand. 

✔ Heeft u klachten/symptomen zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of 

koorts, dan gaat de afspraak niet door. 

✔ Er worden geen handen geschud. 

✔ Bij de inspectie lopen de kopers zelf door de woning. 

✔ De makelaar neemt de meterstanden op; het inspectieformulier hoeft niet 

ondertekend te worden, maar wordt ter bevestiging aan partijen gemaild. 

✔ Bij de notariële overdracht zijn wij niet aanwezig wanneer dit niet nodig is. 

 
Een verkoop-/kennismakingsgesprek bij u thuis? 

✔ Blijf op 1,5 meter afstand. 

✔ Heeft u klachten/symptomen zoals verkouden, hoesten, niezen, keelpijn of 

koorts, dan gaat de afspraak niet door en verzoeken wij u vriendelijk om thuis te 
blijven en de afspraak te verplaatsen. 

✔ Er worden geen handen geschud. 

✔ Er zijn hooguit 2 mensen in de woning. 

 
Een taxatie van een woning? 

✔ Bij taxaties wordt alleen door het huis gelopen, waarbij o.a. foto’s worden 

gemaakt. Daarbij wordt uiteraard zo min mogelijk aangeraakt. Zonder interne 
inspectie kan geen gevalideerd taxatierapport worden gemaakt.  

✔ Er worden geen handen geschud. 

✔ Wij wassen en desinfecteren onze handen regelmatig, voor uw en onze 

gezondheid. 



✔Blijf op 1,5 meter afstand. 

✔ Heeft de eigenaar/bewoner klachten of symptomen zoals verkoudheid, hoesten, 

niezen, keelpijn of koorts, dan gaat de afspraak niet door. 
 
 


