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Elkaar met respect behandelen 
 
 
Elke dag komen er vele mensen op ons kantoor. De een met een vraag over 
medehuurderschap en de ander met een verzoek om een reparatie uit te voeren. 
Onze receptioniste probeert uw vraag af te wikkelen of zorgt dat u de juiste 
persoon te spreken krijgt. En deze gaat dan aan de slag met uw vraag. Soms is 
het antwoord eenvoudig, andere keren vergt een vraag wat meer uitzoekwerk. 

 
Wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Soms lukt dat niet onmiddellijk of is het 
niet naar wens. Helaas worden sommige bezoekers boos op onze medewerkers wanneer wij 
geen of niet direct een oplossing kunnen bieden. Dit is niet prettig en onze medewerkers  
kunnen zich hierdoor bedreigd voelen. 
 
Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Hierin staat wat eigenlijk heel normaal is: 
dat we elkaar met respect behandelen. Hier zullen wij u op wijzen als u even vergeet om u te 
gedragen. Gelukkig is dit meestal niet nodig. 
 
 

Wat mag u van ons verwachten?  Wat verwachten wij van u? 
- Wij proberen u zo goed en zo snel 

mogelijk te helpen. 

- Wij vertellen wat we wel en wat we niet 

kunnen doen. 

- Wij komen afspraken na. Als het niet 

lukt, laten wij u dat tijdig weten, met de 

reden.  

- Wij zijn eerlijk en rechtvaardig. 

 

 - U komt uw afspraken na. 

- U komt niet onder invloed van drugs  

of drank ons kantoor binnen. 

- U treedt onze medewerkers niet 

agressief tegemoet. Dat betekent dat u: 
- Niet scheldt, bedreigt of vernielt; 

- Geen geweld gebruikt; 

- Geen discriminerende of 

denigrerende opmerkingen maakt. 
 
Bezoekers die onze huisregels niet respecteren, krijgen een waarschuwingsbrief. In ernstige 
gevallen ontzeggen we de huurder de toegang tot het kantoor en verrichten we (tijdelijk) geen 
onderhoud meer. Bij geweld of dreigen met geweld doen we altijd aangifte bij de politie. 
 
Deze regels gelden overigens niet alleen binnen ons kantoor, maar ook als wij bij u thuis komen 
of als u ons belt.  

 


