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Veiligheidsmaatregelen bij het betreden van uw 
woning door medewerkers van P. de Vries 
Installatietechnieken. 
 
 
Als er werkzaamheden zijn ingepland in uw woning wordt u vooraf gebeld door de 
planning/voorman of de monteur. Het doel van het gesprek is:  

1. Om te vragen of iemand in uw huis besmet is met coronavirus, verkoudheidsklachten 
heeft of kwetsbaar is voor corona. 

2. Afspraken te maken over de maatregelen die moeten worden genomen en het 
toelichten van de uitvoering van de werkzaamheden.  

 
 

Toelichting punt 1:  
• In het belgesprek wordt u gevraagd of u behoort tot één van de volgende groepen:  

o U heeft lichte klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts).  
o U heeft (zeer waarschijnlijk) het nieuwe coronavirus en/of zit in quarantaine.  
o U behoort tot een kwetsbare groep.                                                                                                 

• Als u valt onder deze (risico)groepen, dan wordt het werk alleen uitgevoerd als het 
gaat om een ernstige storing of calamiteit. Regulier onderhoud mag niet plaatsvinden.  

 
 

Toelichting punt 2:  
• Er wordt vooraf uitdrukkelijk instemming aan u gevraagd om naar binnen te gaan. U 

bepaalt of u toegang geeft tot hun woning.  

• Vooraf vragen wij u:  
o Het huis goed te ventileren (ramen en deuren circa 15 minuten open zetten).  
o De werkplek goed bereikbaar te maken.  
o De handvatten, deurklinken schoon te maken.  
o De deur te openen voor de monteur(s) en weg te lopen, zodat de monteur(s) 

hierna de ruimte kan/kunnen betreden.  
o Contact met de monteur(s) te vermijden en houd zoveel mogelijk afstand 

(minimaal 1,5 meter).  
o Ervoor te zorgen dat alle huisgenoten zich tijdens het bezoek in een andere 

ruimte bevinden.  

• Wij vragen u om tijdens het bezoek de volgende regels in acht te nemen:  
o U bent vrij om de onze monteur(s) te vragen de werklocatie te verlaten op het 

moment dat u toch tegen situaties aanloopt waarin u zich onveilig voelt. 
Bijvoorbeeld als onze monteur hoest of niest voor of tijdens de 
werkzaamheden.   

o Andersom geldt ook dat onze monteur het recht heeft om altijd de werklocatie 
te verlaten op het moment dat er toch tegen situaties aangelopen wordt, 
waarin hij/zij zich onveilig voelt. Bijvoorbeeld als u hoestend en niezend de 
deur opendoet. Wij kunnen het dan niet verstandig achten om naar binnen te 
gaan.  

o Houd minimaal 1,5 meter afstand.  

 

 


