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Ook bij Quaden Makelaars & Marketeers ontkomen we niet aan een Coronaprotocol. 
We merken gelukkig wel al dat onze klanten onze keuzes respecteren en begrijpen dat we een 
andere bezetting hebben als normaal. We danken jullie daarvoor. We zullen ons best doen en je 
zoveel mogelijk service bieden onder deze omstandigheden. 
 
Wij volgen onderstaande richtlijnen en verzoeken iedereen vriendelijk er zoveel mogelijk 
rekening ermee te houden. In jouw belang maar ook in het belang van onze medewerkers. 
 
 
Intern beleid Quaden Makelaars.  
 

• Vermijd persoonlijk contact zo veel mogelijk. Stel bezichtigingen, taxaties en 
verkoopgesprekken uit tot na 6 april indien mogelijk. Gebruik zover het gaat video- 
conferencing of vergelijkbare systemen.  

 

• Vanuit de overheid wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. Je bent verplicht 
hier je medewerking aan te verlenen. Wij vragen dan ook om zo min mogelijk samen op 
kantoor te zijn.  

 

• Werken doen we zoveel mogelijk in shifts op kantoor. Zorg er wel voor dat je goed bent 
geïnformeerd over de gezondheid van zowel de medewerkers op kantoor als relaties. 
Heeft iemand milde verkoudheidsklachten? Dan is het advies om thuis te blijven, uit te 
zieken en ervoor te zorgen dat anderen niet worden besmet. Ga hier heel zorgvuldig mee 
om. 

 

• De eerdere maatregelen blijven uiteraard ook van kracht: dus geen handen schudden, je 
handen vaak en goed wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en het gebruik 
van papieren zakdoeken. 

 

• Blijf gezond. Zorg zelf ervoor dat je voldoende weerstand hebt. Eet groente en fruit en 
neem zo ver het kan vitaminepillen. Hoe beter je weerstand hoe minder grip ziekte op je 
heeft.  
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Extern beleid. 
 

• Indien je als klant een afspraak maakt met medewerkers van ons kantoor dan kun je erop 
rekenen dat we zorgvuldig met de zaken omgaan. Onze medewerkers werken zoveel 
mogelijk thuis. We wassen meerdere malen per dag onze handen en mijden zoveel 
mogelijk klantcontact. Als er klantcontact is dan doen we dit op verre afstand het liefst via 
telefoon, videoconferencing of tele-bezichtigingen.  

 

• Bij live contact schudden we geen handen en houden we anderhalve meter afstand van 
jou als klant.  

 

• Afspraken in welke vorm dan ook voeren we alleen uit indien het aantal aanwezige 
mensen zo klein mogelijk is. We hanteren een maximum van 2. Neem dus nog geen 
vrienden, familie, kennissen of andere begeleiders mee naar een afspraak. Dit kan altijd 
later wel weer worden ingepland met een opvolgende afspraak, zodra deze crisis voorbij 
is. 

 

• Komen we naar jou thuis dan vragen wij vriendelijk om zo min mogelijk mensen in huis 
aanwezig te laten zijn. We zijn gek op kinderen maar het lijkt ons niet verstandig om deze 
in de buurt te hebben. Kleine en jonge kinderen kunnen rustig op een slaapkamer blijven. 
Die bekijken we dan in principe even niet, maar dat vormt verder geen probleem voor 

ons. Oudere kinderen kunnen vast even met hond uit      . Ook hier stellen we een 
maximum van 2 mensen( uitgezonderd de jonge kinderen op de slaapkamer). 

 

• Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken kun je bij een deel van onze woningen tele-
bezichtigingen. Je kunt diverse panden van ons kantoor bezichtigen middels een 
bezichtigingsvideo die wij voor je kunnen maken op verzoek of je bekijkt een video die al 
recent is aangemaakt op verzoek van een andere klant.  
Een aantal van onze woningen zijn te bekijken met interactie Matterport video, waarmee 
je een 3D Doll House Beleving krijgt.  
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Dit werkt heel simpel en we hebben daarin 2 opties: 

 
A. Wij begeleiden je alsof het een normale bezichtiging is.  
We maken een bel-afspraak met je en mailen je een persoonlijke URL. Als je op deze URL 
klikt kun je direct meekijken bij ons op het scherm op een daarvoor speciaal ingerichte 
computer. Je hoeft niets te installeren en het werkt doodsimpel.  
Wij spelen dan de video of matterport 3d film af van woning welke jij graag wilt zien en 
begeleiden je aan de telefoon hierbij. Je krijgt dan dus van de makelaar een persoonlijke 
toelichting bij het bekijken van de video en je kunt ook vragen stellen. Net als bij een 
normale bezichtiging. 
 
B. We begeleiden je niet als je dat niet wenst. 
Je kunt diverse panden van ons kantoor bezichtigen zonder begeleiding. De video’s delen we 
zover als het gaat op Youtube of als een eigenaar dit niet wenst ivm zijn privacy mailen we 
jou op aanvraag een link waarmee je toegang hebt tot een niet openbaar deel van ons 
Youtube-kanaal. 
 
Een aantal van onze woningen zijn te bekijken met interactie Matterport video, waarmee je 
een 3D Doll House Beleving krijgt. Hiervan mailen we jou een link waarmee je de woning 
naar keuze dan als video kunt bekijken of er zelf doorheen kunt 'lopen’ door daar te klikken 
waar je heen wilt. Het is een interactieve video, waar je zelf aan het stuur zit.  
Het wijst zich vanzelf. 
Je kunt beide de manieren door elkaar gebruiken, je kunt plattegronden bekijken en er zit 
zelfs een meettool in voor het geval dat je bepaalde dingen wilt opmeten, bijvoorbeeld de 
breedte van een tafel, of de hoogte van een kozijn. Helemaal super dus.  
 
In allebei de situaties kun je de woning van jouw keuze op de computer of op een tablet 
24/7 bekijken, waar en wanneer je maar wilt 
  
Bijvoorbeeld, VEILIG THUIS OP DE BANK, mits er een internetverbinding is natuurlijk. 
 
 
 
 

 
 
.  
 
 
 


