COVID-19 - MAATREGELEN
De gezondheid en veiligheid van jou en onze medewerkers heeft de
hoogste prioriteit en we volgen nauwgezet de richtlijnen om de
verspreiding van COVID-19 te beperken. Lees hieronder alles over de
maatregelen die we treffen om een veilig winkelbezoek en/of een veilige
bezorging van jouw meubels te kunnen waarborgen.

Afstand van 1,5 m

Hygiënische maatregelen

Bezoek aan onze winkel
Onze ruime winkel is weer open vanaf 11 mei. De gezondheid en veiligheid van jou
en onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Daarom volgen we nauwgezet
de richtlijnen. Wij hebben de volgende maatregelen getroffen voor een veilig en
onbezorgd bezoek:
•
•
•
•

•
•
•

Onze winkels hebben ruime looppaden waardoor
voldoende afstand houden geen enkel probleem is.
We hanteren 1,5 meter afstand en vragen jou dit
ook te doen.
We hebben extra brede adviesplekken gecreëerd,
met transparante tussenschermen.
Op diverse plekken bieden we desinfecterende
handgels aan en we wassen onze handen met
grote regelmaat. We vragen jou dit ook te doen.
We vragen indien mogelijk elektronisch te betalen.
Onze winkels en toiletten worden extra vaak
schoongemaakt.
Medewerkers met (lichte) klachten blijven thuis.
We vragen jou dit ook te doen.

Bezorgen van bestellingen
We blijven leveren, waarbij we de maatregelen nauwgezet volgen. De veiligheid
en gezondheid van jou en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. We
hebben daarom de volgende maatregelen getroffen om de bestelling veilig bij je
te kunnen leveren:
•
•

•

•
•
•

We houden gepaste afstand en vragen van jou om
hetzelfde bij onze monteurs te doen.
Wij vragen om de monteurs extra veel ruimte te
geven tijdens de levering om de bestelling op de
juiste plek te kunnen zetten.
Onze monteurs met (lichte) klachten blijven thuis.
We vragen jou bij (lichte) klachten of twijfel de
afspraak te verzetten naar een ander moment.
We treffen extra hygiënische maatregelen voor
onze monteurs.
We vragen te betalen, per overschrijving achteraf.
Gebruik je eigen balpen bij het aftekenen van de
leverbon.

Op deze manier willen we de veiligheid en gezondheid van jou en onze collega's
ook bij levering van je bestelling kunnen waarborgen.
We willen je bedanken voor je vertrouwen en begrip.

#staysafe

Het Warson Meubelen Team.

