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 «Aansprekingpersoon» «Naam» 
 «Adres» 

 «Postnr» «Lokaliteit» 
 

 
Contactpersoon: Wim Moyaert    20 maart 2020 

 

Maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 (Corona) virus 
 

Beste huurder, 
 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, besliste de Nationale Veiligheidsraad tot het aanbevelen 

van een reeks ‘social distance’ maatregelen, die tot doel hebben het contact tussen de mensen die 
potentieel drager zijn van het virus te beperken. 

 
In de voorbije dagen zijn die maatregelen steeds verstrengd. 

 

We sommen deze graag nog eens op : 
- De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing: 

o Was regelmatig de handen met zeep (1 minuut); 
o Hou steeds 1,5m afstand van mensen die niet tot je gezin behoren; 

o Voel je je ziek, blijf thuis en contacteer de dokter. 
- Je blijft zoveel mogelijk in je woning zodat je met zo weinig mogelijk mensen ( buiten het 

eigen gezin) in contact komt; 

- Je mag je woning enkel verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische 
zorg, voor boodschappen, naar de apotheek, post- of bankautomaat, om mantelzorg te 

bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen; 
- Samenscholingen (buiten het eigen gezin) zijn verboden. Dit houdt in dat je maximaal met 1 

iemand van buiten je gezin mag afspreken. Ook nu dien je minimaal 1,5m afstand te 

bewaren; 
- Fysieke activiteit in de buitenlucht  (wandelen, fietsen, joggen) is aangeraden, maar alleen 

met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend, en indien 
contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden. 

 
Deze maatregelen zijn ingegaan op woensdag 18 maart om 12.00 uur en blijven gehandhaafd tot en 

met 5 april 2020.  Daarna worden ze geëvalueerd en mogelijks verlengd. 

 
De politie zal toezien op een strikte naleving van deze en vorige maatregelen en bij overtreding zullen 

boetes opgelegd worden. 
 

Wij dringen aan dat deze richtlijnen ook in de gemene delen van appartementsgebouwen worden 

nageleefd.  
 

Het is voor u en voor ons van cruciaal belang dat deze richtlijnen nageleefd worden zodat je jezelf en 
je medemens beschermt. 

Van zodra de kantoren terug open zijn, zullen wij hierover berichten via onze website www.lindenhof-
wonen.be. Ook eventuele wijzigingen in de te volgen maatregelen zullen hierop gecommuniceerd 

worden.  
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Hoogachtend, 
 

Voor “Het Lindenhof” 
 

 
Wim Moyaert    Kim Dewulf 

Directeur   Voorzitter 
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