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Zwedenlaan 18 
9403 DE, Assen 

Datum  : Maart 2021 
Kenmerk : AvdP/BH 
Betreft  : Corona virus 
 

Geachte relatie, 

Vanwege het Corona virus hebben wij als Noord-Staete de verantwoordelijkheid om zorg te dragen 
voor uw en onze gezondheid. Om die reden willen wij u graag informeren over de maatregelen die 
wij hebben getroffen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 december 2021, 
mogelijk langer als de situatie dit vereist. Wij laten ons leiden door advies en regelgeving van de 
Overheid.  

Voor huurders: 

• Reparatieverzoeken kunnen langer op zich laten wachten, of zelfs geheel niet uitgevoerd 
worden voorlopig, of door andere bedrijven worden uitgevoerd dan u van ons gewend bent. 

• Dit laatste zal ook afhangen van vigerende regelgeving en beleid Overheden op dat moment 
en beschikbaarheid onderhoudsbedrijven. 

• Er vinden beperkt huisbezoeken plaats, wij dragen als dan een mondkapje. 

Voor kandidaat huurder(s): 

• Woningen staan te huur op Funda; 
• U kunt gewoon uw belangstelling aan ons kenbaar maken via Funda; 
• U ontvangt na kennisgeving een beoordelingsformulier en verzoeken u dit aan ons volledig 

ingevuld te retourneren; 
• Belangstelling voor een te huur staand appartement of woning wordt al naar gelang moment 

van reageren (en correct ingevuld beoordelingsformulier) door ons in behandeling genomen; 
• Of een bezichtiging kan worden ingepland hangt af van de situatie op dat moment.   

Voor zakenrelaties: 

• Afspraken met Noord-Staete worden tot minimum beperkt of afgezegd; 
• Wij verzoeken u zoveel mogelijk via e-mail te reageren. 

Wij doen er alles aan om u ook in de komende tijd goed van dienst te kunnen zijn en vragen uw 
begrip en medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Noord-Staete B.V. 

Ab van de Pol  Bernardy Hotsma 


