Bezichtigingsmogelijkheden bij Vakantiemakelaar
Als makelaar krijgen wij regelmatig de vraag of bezichtigen op dit moment nog mogelijk is. Het
antwoord op deze vraag is: Ja, bezichtigen is zeker nog mogelijk. Uiteraard nemen wij daarbij wel de
regels van het RIVM in acht. Hoe gaat het in zijn werk? En wat zijn de alternatieven als u op dit
moment NIET naar locatie wilt komen?
1. Bezichtigen van een recreatiewoning op locatie
U maakt telefonisch een afspraak via het hoofdkantoor. De verkoopadviseur wacht op u op
de afgesproken datum & tijd en opent voor u de recreatiewoning. Uiteraard met in
achtneming van 1,5 meter afstand. De verkoopadviseur blijft buiten wachten en u kunt
vervolgens met max. 4 personen de schoongemaakte recreatiewoning binnen gaan. Na
afloop kunt u buiten de woning, op gepaste afstand, uw vragen stellen aan de
verkoopadviseur.
2. Telefonisch bezichtigen middels beeldbellen
U maakt telefonisch een afspraak via het hoofdkantoor. De verkoopadviseur gaat voor u naar
de betreffende recreatiewoning toe. Als hij in de woning staat, neemt hij op het afgesproken
tijdstip telefonisch contact met u op middels beeldbellen. U kunt dan live meekijken met de
verkoopadviseur via uw scherm, terwijl onze adviseur toelichting geeft en al uw vragen
beantwoordt.
3. Online bezichtigen op uw computer, telefoon of tablet middels een virtuele tour
Een groot deel van ons woningaanbod beschikt over een online bezichtigingsmogelijkheid.
Dit wordt op onze website bij de betreffende objecten aangegeven. Middels een virtuele tour
kunt u, eenvoudig achter uw beeldscherm, door de woning “lopen” en de verschillende
ruimtes bekijken. Desgewenst kunt u na afloop telefonisch contact met ons opnemen voor
het stellen van vragen.
U kunt er ook voor kiezen om de woning samen met de verkoopadviseur digitaal te
bezichtigen. Hij/zij zal u dan op het afgesproken tijdstip digitaal uitnodigen (via de mail),
waarna u virtueel door de woning geleid wordt middels zijn/haar gedeelde scherm. U kunt
dan ook direct uw vragen stellen.
Persoonlijk adviesgesprek
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u nog oriënterend bent en nog niet weet welke woning(en) u zou
willen bezichtigen. In dat geval plannen wij graag een online adviesgesprek met u in. Wij sturen u per
e-mail een link, zodat er via de computer contact kan worden gemaakt. Hiervoor dient u een
werkende camera en microfoon te hebben op uw computer, tablet of telefoon. Het gesprek kan ook
plaatsvinden via Whatsapp beeldbellen. Wij helpen u graag online op weg in uw zoektocht.

