
 

 

Geachte relatie, 

 

Zoals vele bedrijven in iedere sector treft het CoVid-19 virus ook onze sector. 

In deze willen wij u graag mededelen dat Hoogland kozijnen open blijft en onze diensten 

verleend zoals u dat van ons gewend bent. 

 

Wel vragen wij uw medewerking voor het volgende: Wij volgen alle door de overheid en RIVM 

opgelegde en geadviseerde maatregelen om verspreiding van het Corona-virus te beperken en 

de veiligheid van onze mensen te waarborgen. 

 

Wij vragen u, ook in uw belang, daarom het volgende: 

- Beperk het bezoek (en dat van eventuele medewerkers van uw bedrijf) aan onze vestiging 

tot het noodzakelijke; 

- Vraag ons uw materiaal voordat u ons bezoekt voor u klaar te zetten (dat beperkt de spraak 

in elkaars aanwezigheid en de duur van het contact),  

- Tap zelf uw koffie/thee/water als u een vestiging van ons bezoekt (wij zorgen ervoor dat de 

machines regelmatig worden gereinigd – ook het bedieningsvlak) en gooi zelf het bekertje in 

de afvalbak; 

- Als u ziekteverschijnselen zoals koorts, hoesten, verkoudheid bij uzelf bemerkt stel uw 

bezoek aan ons dan a.u.b. uit. 

- Mocht u een lopende service afspraak hebben en ziekte verschijnselen hebben dan 

verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen om uw afspraak uit te stellen. 

- Niet urgente servicewerkzaamheden worden tot nader bericht geannuleerd, mocht het om 

dringende servicewerkzaamheden gaan dan nemen wij contact op om een afspraak te 

maken.  

 

Respecteer als u ons bezoekt aub de volgende contact- en hygiëneregels:

- Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;

- Was uw handen regelmatig minstens 20 seconden en gebruik papieren handdoekjes, 

- Nies/hoest in uw elleboogholte;

- Schud geen handen;

- Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.

 

Op deze manier hopen wij u tijdens deze zware tijden alsnog te kunnen voorzien van onze 

producten en diensten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie en medewerkers Hoogland Kozijnen BV.


