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Veiligheid voor u en onze werknemers

Om u goed te kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een nieuwe trap nodigen 

we u normaliter altijd uit voor een gesprek in onze showroom. Hier kunnen onze adviseurs 

u namelijk de verschillende mogelijkheden goed laten zien. Ook in de huidige Coronatijd 

willen we u zo goed mogelijk kunnen blijven helpen, vandaar dat wij proberen om de 

showroombezoeken zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Hieronder treft u onze 

maatregelen om uw veiligheid en die van onze medewerkers te waarborgen tijdens zo’n gesprek.

Tijdens een showroomgesprek zullen onze 

medewerkers een mondkapje dragen om het 

risico op besmetting en verspreiding van het virus 

te voorkomen. Wij verzoeken al onze bezoekers 

om hetzelfde te doen. Indien u zelf niet over 

een mondkapje beschikt kunt u een mondkapje 

pakken bij de ingang van onze showroom. 

Houd 1,5 meter afstand Hoest/nies in uw elleboog Was regelmatig uw handen Klachten? Blijf thuis!

Wij volgen het dringende advies van de 

landelijke overheid, wat betekent dat wij zo 

veel mogelijk thuis werken. Dat betekent dat 

de adviseur met wie u het showroomgesprek 

gaat voeren niet meer alle dagen in de 

week aanwezig is op locatie, waardoor de 

mogelijkheden enigzins worden beperkt. 

Wij doen uiteraard ons best om voor 

iedereen een passende oplossing te vinden. 

Mondkapje dragen

Basisregels voor iedereen

Afspraak verplaatsen

Beperkt inplannen

Wij vragen u uw afspraak te verplaatsen wanneer u...

o In de afgelopen 24 uur één of meerdere van deze klachten heeft gehad: hoesten,                    
neusverkoudheid, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts, keelpijn, verlies reuk/smaak.

o Een huisgenoot/ gezinslid heeft met klachten
o Het coronavirus heeft gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
o Een huisgenoot heeft die besmet is met het coronavirus waarmee u de afgelopen 14 dagen in 

contact bent geweest


