
                       
  

 

Het nieuws over het Coronavirus gaat aan niemand voorbij. Ook bij Wim van der Ham Keukens hebben wij
aangepaste maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

Vanzelfsprekend staat hygiëne bij ons hoog in het vaandel en heeft de gezondheid van zowel onze klanten,
als onze medewerkers, op dit moment de hoogste prioriteit.

Onze showroom is royaal opgezet en de werkplekken van onze adviseurs zijn verspreid door onze
showroom, er is bij ons voldoende ruimte om de aanbevolen afstand van 1,5 meter tussen personen te
houden.

Deze voorzorgsmaatregelen hebben we genomen:

· Wij houden  gezondheid van al onze medewerkers nauwlettend in de gaten;

· Onze medewerkers mogen niet werken met neusverkoudheid, luchtwegklachten en koorts;

· Onze medewerkers geven geen hand bij binnenkomst en vertrek;

· Onze medewerkers houden gepaste afstand van 1,5 meter;

· Onze showroom wordt continu met desinfecterende middelen schoon gehouden;

· Onze medewerkers zijn verplicht met grote regelmaat de handen te wassen en gepaste afstand te
houden; 

Wat vragen we van u?

· Bij klachten, zoals verkoudheid, hoesten en koorts, het bezoek aan onze showroom uit te
stellen,tot het moment dat de klachten minimaal 24 uur zijn verdwenen;

· Heeft u reeds een afspraak staan en heeft u in de tussentijd klachten gekregen, dan willen wij u
vragen ons hiervan op de hoogte te brengen. 

· Dit geldt ook wanneer onze monteurs uw keuken komen opmeten of monteren en onze
chauffeurs bij u de keuken komen leveren. We kunnen dan beter het zekere voor het onzekere
nemen en samen bekijken wanneer we u kunnen ontvangen of de werkzaamheden op korte
termijn kunnen inplannen.

· Gelieve niet te betalen met contant geld.

Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend volgen en de maatregelen worden zo nodig aangepast.
 
Ook daarvan zullen wij u hiervan op de hoogte houden.
Wij bedanken u vast voor de medewerking, dit is in ieders belang.


