
 

Aangepaste dienstverlening door Coronavirus 

 

3B Wonen volgt de richtlijnen van het RIVM. Nu de regels verder zijn versoepeld, bent u op 

afspraak weer welkom op kantoor.  

 

Kantoor op afspraak open 

Bij het maken van de afspraak vragen wij of u klachten heeft. Bij binnenkomst staat er 

desinfecterende handgel en de balie is voorzien van spatschermen. Uiteraard houden wij 1,5 meter 

afstand. Momenten op afspraak waarvoor u op kantoor moet zijn, worden zo kort mogelijk 

gehouden. 

 

Maximum aantal bezoekers 

Op kantoor mogen er maximaal vier bezoekers tegelijk binnen zijn. Zijn er meer bezoekers, dan 

kunt u buiten wachten. Onze medewerkers komen u dan halen. Wilt u bij een afspraak met 

maximaal twee personen komen? 

 

Reparatieverzoeken zoveel mogelijk via de website, mail of telefoon. 

Heeft u onze vernieuwde website al gezien? Deze biedt u de mogelijkheid zelf een reparatieverzoek 

door te geven en meteen een afspraak in te plannen. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen. 

Omdat onze medewerkers thuiswerken, kan het iets langer duren voordat u iemand aan de lijn 

krijgt. 

 

Verhuringen en contracten 

Bezichtigingen doen we 1 op 1. Het ondertekenen van het contract houden we zo kort mogelijk 

op kantoor of doen we per post. 

 

Bewonersbijeenkomsten uitgesteld 

Bewonersbijeenkomsten die op korte termijn gepland staan worden geannuleerd. Er wordt 

een nieuwe datum gepland. 

 

Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis 

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. De complexbeheerders zijn hierdoor beperkt 

aanwezig. Werkzaamheden als het vervangen van lampen in complexen kan hierdoor iets langer 

duren. Onderhoudsmedewerkers nemen de hygiënemaatregelen als door het RIVM geadviseerd in 

acht. 

 

Wij doen er alles aan ons werk zo goed mogelijk door te laten gaan, zonder uw en onze gezondheid 

in gevaar te brengen. Heeft u suggesties hoe het beter kan, laat het dan vooral weten. 
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