
De ontwikkelingen van het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op en wij volgen de adviezen en 

regelgeving van het RIVM en de overheid op de voet. Uiteraard is de gezondheid van onze klanten en 

medewerkers voor ons van groot belang. Wij mogen onze woonpassie uit blijven voeren en onze 

winkels open houden. Wel onder de maatregelen die het RIVM en de overheid hebben genomen en 

die wij strikt opvolgen. Hiermee volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid op. 

 

Je bent van harte welkom in onze showroom! Onze showroom is groot genoeg om 1,5 meter afstand 

te houden en zo onze klanten te blijven adviseren over wonen, slapen en interieur. Er wordt geteld 

hoeveel klanten er zich binnen bevinden. Daarbij wordt rekening gehouden met 25m2 per klant.  

 

Wij roepen onze klanten op de regelgeving na te leven en instructies van onze medewerkers op te 

volgen. Zo werken we samen aan het niet verder verspreiden van het coronavirus. 

 

We houden ons strikt aan de regels van het RIVM. Graag willen we je vragen deze regelgeving ook na 

te leven. 

- We houden de gezondheid van al onze werknemers goed in de gaten. Iedereen die lichte 

klachten ervaart, blijft thuis. 

- We houden gepaste afstand en zijn extra alert op persoonlijke hygiëne. We wassen onze 

handen zeer regelmatig en in de showroom is op diverse plekken gelegenheid handen te 

wassen, ook voor onze klanten. 

- Onze schoonmakers maken extra schoonmaakrondes. Deurknoppen, handvaten, etc. worden 

regelmatig extra afgenomen. 

- We geven geen handen. 

- Als wij een adviesgesprek aan tafel geven dan wordt er rekening gehouden met minimaal 1,5 

meter afstand. De tafel wordt na ieder adviesgesprek gereinigd. 

- Pinautomaten worden na ieder gebruik gereinigd. 

 

BEZORGEN: 

Onze bezorgers blijven bestellingen afleveren. Om uw gezondheid en die van onze bezorgers te 

waarborgen, houden wij rekening met de voorgeschreven afstand van 1,5 meter. Op deze manier 

kunnen we op een veilige manier toch uw nieuwe aankopen afleveren.  Betalen kan alleen met pin. 

Ook het pinapparaat wordt na iedere betaling afgenomen. 

 

Onze showroom is open en onze medewerkers staan voor je klaar om je zo goed mogelijk te helpen. 

We zien je graag in onze showroom. 

 

Actuele informatie over het Coronavirus (COVID-19) is te vinden op de website van het RIVM: rivm.nl 


