
 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel en treffen iedereen in ons land. Daarom brengen we je graag 
een beetje rust in deze roerige tijden. Op deze pagina lees je wat wij doen om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Ook bij ons geldt: gezondheid boven alles. Voor jou, je familie en onze collega’s. 
 

ONZE AANGEPASTE AANPAK  

 
TRANSPORT 

• Onze chauffeurs zijn uitgebreid geïnstrueerd hoe (veilig en hygiënisch) te handelen bij laden/lossen.  
• Chauffeurs zijn in het bezit van desinfectiegel in de vrachtwagen. 
• Chauffeur zet wanneer nodig, zelf de handtekening op de vrachtbrief en noteert de laatste 3 cijfers van uw ID-

bewijs 
• Voel je je niet lekker (verkoudheid of koorts) of zit je thuis in quarantaine, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met onze planning. 

 
RESPECTEER DE VRACHTWAGENCHAUFFEUR  

• Wees vriendelijk 
• Houd gepaste afstand bij het controleren wat er wordt geladen of gelost 
• Houd WC en andere sanitaire voorzieningen voor open gebruik 
• Respecteer hun privacy; 

Neem geen temperatuur op 
Vraag niet om een gezondheidsverklaring of medische informatie 
 

HOMEDELIVERY 
• Wij bezorgen, installeren en bouwen uw apparaat nog steeds in.  
• We nemen je oude apparaat ook mee retour. 
• Zorg dat de chauffeurs in een veilige- en hygiënisch schone omgeving werken. 
• Neem desgewenst plaats in een andere ruimte. 

 
Zodra er aangepaste of nieuwe richtlijnen vanuit de overheid of het RIVM zijn, passen wij onze maatregelen hierop 
aan. We houden je hiervan op de hoogte via deze pagina. 

ONZE MAATREGELEN RONDOM HYGIËNE  
Ook qua hygiëne volgens we de richtlijnen van het RIVM. Van bezorger tot manager en van logistiek tot directie geldt:  

• Onze medewerkers werken alleen in een hygiënisch schone omgeven 
• Houd minimaal 1,5 meter afstand  
• Regelmatig je handen wassen en ontsmetten 
• Schud geen handen  
• Voorkom onbedoeld lichamelijk contact;  

zo teken je met je eigen pen bij ontvangst  
of laat de chauffeur tekenen en noem de laatste 3 cijfers van je ID-bewijs 

• Vermijd groepen (meer dan 3 personen) 
• Bij gezondheidsklachten (verkoudheid of verhoging) direct contact opnemen met HR of leidinggevende 

 
Bedankt! Ook namens alle Nederlanders die afhankelijk zijn van het waardevolle werk van onze mensen. 
 


