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Versoepeling coronamaatregelen bij de Bouwvereniging 

Harlingen – Op 15 december, een half jaar geleden, sloot de Bouwvereniging haar kantoor 

en werd besloten om alleen noodzakelijke reparaties uit te voeren. Andere 

werkzaamheden werden alleen in leegstaande woningen uitgevoerd. Medewerkers gingen 

niet meer op huisbezoek. Ondertussen gaat het langzaam weer de goede kant op en zijn de 

coronamaatregelen bij de Bouwvereniging versoepeld.  

 

Afstand houden en mondkapje 

Medewerkers van de Bouwvereniging blijven eerst nog wel een mondkapje dragen. 

Bezoekers aan het kantoor en huurders waarbij de Bouwvereniging langs komt, dienen ook 

een mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te houden. ‘We komen dagelijks bij 

veel mensen over de vloer, daarbij hebben veel huurders een kwetsbare leeftijd en blijven 

we voorzichtig. Er is nog steeds corona en we willen voorkomen dat wij onze huurders en 

elkaar gaan besmetten, aldus Petra van der Wier, directeur bestuurder van de 

Bouwvereniging. 

Kantoor open van 9.00 tot 12.00 uur 

Het kantoor van de Bouwvereniging is doordeweeks weer open van 9.00 tot 12.00 uur.  

Voor het aantal bezoekers geldt een maximum van drie. Zijn er al drie binnen? Wacht u 

dan even bij de deur. 

Reparatieverzoeken en verhuizingen 

Huurders kunnen weer een afspraak maken voor een reparatie. Zij mogen geen corona 

gerelateerde klachten hebben. Bij de oplevering van de woning wordt er weer een fysieke 

afspraak met de vertrekkende huurder gepland.  Met de versoepeling van de 

coronamaatregelen gaat de Bouwvereniging weer werken volgens haar stappenplan 

contactloos repareren. Op de website staan de hygiëneregels van het stappenplan 

beschreven.  

Maak snel online een afspraak voor reparatieverzoek  

Handig en snel kan iedereen via de website www.debouwvereniging.nl online een afspraak 

maken voor een reparatieverzoek. De Bouwvereniging verwacht enige aanloop met 

telefoontjes. Door online een afspraak te plannen, voorkomen mensen dat ze onnodig lang 

in de wachtrij staan. 

 

 

http://www.debouwvereniging.nl/

