Rick Real Estate
Ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus
Beheerder, vrijdag 20 maart 2020 - 12:35:54

Gezien alle berichtgeving en ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus zullen wij u graag
informeren.
Rick Real Estate Makelaardij hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers en cliënten. Om
de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken hebben wij de volgende
maatregelen getroffen:
Wij schudden geen handen
Bezichtigingen vinden plaats op basis van individuele afspraak
Voor elke bezichtiging reserveren wij een tijdsslot van 20 minuten
Indien u te laat op de afspraak bent kunnen wij u geen toegang meer geven
Indien u te vroeg bent verzoeken wij u buiten te wachten
Wij verzoeken u vriendelijk met maximaal 2 personen het huis te bezichtigen
Wij verzoeken u vriendelijk om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en geen spullen
van de bewoners aan te raken
Niezen en/of hoesten graag in uw elleboog
Wij zullen vooraf bij kopers en verkopers en alle betrokkenen actief informeren naar hun
gezondheidstoestand.
Indien u verkouden bent, ziekteverschijnselen heeft of uit een risico gebied komt vragen wij u
vriendelijk om uw afspraak tijdig te annuleren
Verder zullen wij wanneer werkzaamheden digitaal of telefonisch kunnen, wij deze ook op die
wijze doen, om daarmee het aantal fysieke contacten te beperken.
Rick Real Estate Makelaardij, de VBO makelaar en taxateur in de regio Den Haag. Met deskundigheid en
accuratesse biedt wij u optimale service en persoonlijke dienstverlening in de verschillende facetten
van de onroerend goedmarkt.
Wilt u uw huis verkopen in Den Haag of omgeving, bent u op zoek naar een aankoopmakelaar voor een
koopwoning of appartement in de regio Haaglanden? Wij helpen u graag!
Ook kunt u bij ons terecht als u uw huis wilt verhuren of als u een woning wilt huren in Den Haag.
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