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Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) en voorzorgsmaatregelen
Strijbosch B.V.
Bij Strijbosch B.V. doen we er alles aan om onze klanten ook onder deze uitzonderlijke
omstandigheden zo goed mogelijk te helpen, waarbij de gezondheid en veiligheid van onze
klanten en onszelf voorop staat. Middels dit bericht willen wij u graag nader informeren over
de maatregelen die Strijbosch B.V. neemt m.b.t. het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Onze medewerkers hebben de strikte opdracht zich te houden aan de richtlijnen die kunnen
gelden binnen uw organisatie. Indien er speciale richtlijnen van toepassing zijn, verzoeken wij
u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken via info@strijbosch.nl
Voorzorgsmaatregelen Strijbosch B.V.










Wij houden gepaste afstand van minimaal 1,5 meter en schudden geen handen.
Wij wassen regelmatig onze handen en willen u vragen dat ook te doen.
Wij gebruiken desinfecterende handgel indien het wassen van de handen niet
mogelijk is.
Medewerkers met (milde) gezondheidsklachten en/of koorts blijven thuis. Wanneer er
sprake is van een coronabesmetting of koorts in de directe omgeving van de
medewerker, dan blijft de medewerker thuis.
Indien mogelijk, werken onze medewerkers thuis.
Vergadering en bijeenkomsten zijn tot nader order geannuleerd of in een digitale
vorm georganiseerd. Indien onderling contact onvermijdelijk is, houden wij te allen
tijde minimaal 1,5 meter afstand.
Per 27-04-2020 worden reparatie- of installatiewerkzaamheden met twee
medewerkers weer uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
- Mondkapjes worden tijdens het uitvoeren van reparaties en/of onderhoud of locatie
gedragen, tenzij de situatie het toelaat om het werk zonder mondkapje uit te voeren
- Fysiek contact wordt vermeden en de 1,5 meter afstand blijft van toepassing
- Er wordt gebruik gemaakt van desinfecterende gel en papieren
(hand-)doekjes
Bij het bezoek aan klanten zullen wij altijd een laatste risicoanalyse uitvoeren. Bij een
gezondheidsrisico voor onze medewerkers, de klant of andere betrokkenen op locatie
worden de werkzaamheden uitgesteld.

Strijbosch B.V. Showroom:





In navolging van de huidige ontwikkelingen en richtlijnen rondom het coronavirus, is
ook Strijbosch helaas genoodzaakt de showroom tijdelijk te sluiten tot en met in ieder
geval 19 januari 2021. Wij blijven uiteraard bereikbaar via telefoon en e-mail tijdens
kantooruren. Tevens blijven wij bezorg- en reparatie afspraken uitvoeren volgens de
RIVM richtlijnen.
Om onze producten toch aan u te kunnen te tonen hebben wij de mogelijkheid om u
te bezoeken met onze mobiele showroom. Wij maken een afspraak op een tijd tijdens
kantooruren, die u het beste uitkomt. In de mobiele showroom vindt u uiteraard een
beperkter aanbod dan in onze showroom, maar u krijgt een goede indruk van de
mogelijkheden voor u. Wenst u een gratis advies gesprek, of bekijkt u liever de
collectie thuis of bij u op de zaak? Neem contact met ons op via telefoonnummer
(0412) 611001 of verkoop@strijbosch.nl en we plannen een corona-proof afspraak in.

Wij doen er alles aan om de gezondheid van ons en onze klanten te waarborgen en houden
ons aan de richtlijnen van het RIVM. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. Heeft u
vragen? Neem contact op met onze servicedesk via 0412-611001 of mail naar
info@strijbosch.nl

