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Ja, wij werken volop door voor U
Maar niet zonder hier goed over na te denken en bewust omgaan met onze, maar ook Uw
collega’s.
De coronacrisis raakt ons allen. Is het de gezondheid van uzelf of van uw naasten, de zorgen om,
en aanpassingsvermogen van u en uw familieleden. We houden allemaal rekening met elkaar.
Wij van Van Deurzen zijn toeleverancier aan cruciale onderdelen van de samenleving en daarom
steeds volop onderweg voor alle mensen die een beroep doen op onze diensten. Tijdens onze
werkzaamheden in deze moeilijke tijden, werken we zoveel als mogelijk conform de
RICHTLIJNEN VAN RIVM.
Zaken die we telefonisch kunnen oplossen samen met u, handelen we telefonisch af, maar is een
interventie van één van onze monteurs toch nodig, hanteren we onderstaande extra maatregelen






Onze monteurs zijn 100% gezond
Onze monteurs zullen geen andere dan de aangewezen werkruimte betreden om
contaminatie te voorkomen
Onze monteurs zullen zich vooraf aanmelden en nadien afmelden bij de dienstdoende
verantwoordelijke
Onze monteurs ruimen alle restmaterialen die overblijven na de werkzaamheden helemaal
op en nemen die mee naar onze werkplaats
Onze monteurs zullen de werkplek en machine zoveel als mogelijk ontsmetten met
desinfectant.

Natuurlijk begrijpen we heel goed dat u ondanks deze maatregelen misschien toch voorzichtig bent
en externe medewerkers liever geen toegang verleent op uw terrein of bedrijfspand.
We halen uw defecte machine graag op en brengen hem gerepareerd en schoon weer retour
Bent u te gast op ons bedrijf;






Maximaal 1 persoon aan onze balie
U heeft geen toegang tot onze werkplaats
We houden 1.5mtr afstand.
We schudden geen handen
Onze werkruimten worden 2x per dag schoongemaakt

Blijf gezond en let goed op elkaar. We hebben elkaar nu meer nodig dan ooit te voren.
Met gezonde groet
Matt en Jolanda Lammers

