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MAX. MIN.
1,5 MTR

GEEN

BATENBURG BEDRIJFSHUISVESTING IS OOK NU UW PARTNER VOOR UW VASTGOED.
Neem contact op en onze vastgoedspecialisten vertellen u graag de mogelijkheden en werkwijze in deze bijzondere tijden. 

ZAKEN DOEN IN DEZE BIJZONDERE TIJD? ZÓ DOEN WE DAT!

Misschien is het belangrijkste kenmerk van een ondernemer wel dat het iemand is die altijd vooruitkijkt. Ook in een tijd als deze. Maar stilstand 
is vooral achteruitgang. En als die andere tijden straks aanbreken, moet u er als ondernemer gewoon weer staan. Met uw producten en 
diensten, met uw personeel en vooral met uw bedrijfshuisvesting. En wat blijkt? We zien bij ondernemers een onverminderde interesse voor 
een andere werkplek. Bij Batenburg Bedrijfshuisvesting gaan de activiteiten ‘gewoon’ door. We hebben in onze dienstverlening maatregelen 
genomen met het oog op ieders gezondheid. Hoe kunt u er zeker van zijn dat u ons met een gerust hart kunt benaderen?

VEILIG AFSPREKEN BIJ DE (VER)KOOP / (VER)HUUR VAN EEN BEDRIJFSOBJECT
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PER AFSPRAAK

Bij meer personen werken we 
in tijdvakken.

We laten de bezichtiging niet 
langer duren dan noodzakelijk.

ADVIES

We adviseren u met klem 
niets in het bedrijfsobject aan te 
raken (kranen, lichtschakelaars, 

deurklinken e.d.). 

De vastgoedspecialisten dragen 
tijdens de bezichtiging plastic 

handschoenen. Ook voor u hebben 
we een setje paraat als u daar 

prijs op stelt.

MAATREGELEN

 

Bij verkoudheid of een lichte
verhoging van onze of uw kant 

gaat de afspraak uiteraard 
niet door.

DIGITAAL 

Communiceren doen we zoveel 
mogelijk digitaal of telefonisch.

Alle verkoopmaterialen ontvangt 
u per e-mail. 

AFSPRAKEN OP KANTOOR

Afspraken op kantoor doen we 
verantwoord met inachtneming 
van de geldende maatregelen en 

op veilige afstand.

DE OVERDRACHT
VAN EEN BEDRIJFSOBJECT

Inspectie en transport is 
gelimiteerd tot maximaal 

twee personen, indien mogelijk 
zonder (verkoop)makelaar.

Indien gewenst is de 
(verkoop)makelaar aanwezig bij 

het transport bij de notaris.
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