In navolging van de door het kabinet genomen ”lockdown” maatregelen,
veranderen er tot minimaal 19 januari 2021 een aantal zaken en manier
van werken rondom ons bedrijf.

HET BLIJFT ALS EEN PAAL BOVEN WATER STAAN DAT
WIJ U OP IEDERE MOGELIJKE MANIER VAN DIENST
TRACHTEN TE ZIJN!
Helaas moet onze showroom zich sluiten omdat dit gezien wordt als een
”niet-essentiële winkel”, onze werkplaats en werkplaatsreceptie blijven
gewoon open zoals dit normaal gaat. Echter, onze verkoopafdeling blijft u
gewoon van dienst maar op een gepaste wijze die verantwoord is binnen
de geldende regels.
Bij ons gelden de volgende regels per 15-12-2020 tot minimaal 19-1-2021;

Werkplaats.





Onze werkplaats is geopend zoals normaal. Onderhoud, reparatie en storingen aan uw
auto kunnen gewoon doorgang vinden.
De ingang van ons bedrijf geldt als ingang van de werkplaatsreceptie.
Wilt u een afspraak maken in onze werkplaats? Dan vragen wij u dit zoveel mogelijk per
telefoon of per e-mail te doen.
Wij kunnen geen klanten meer toestaan in onze werkplaats.

Verkoop.





Onze verkoop afdeling helpt u nog steeds graag aan een nieuwe of gebruikte auto.
Maak gebruik van onze online diensten, onze proefrit aan huis, inruiltaxatie op afstand .
Onze website is geheel ingericht om uw te voorzien in online uw auto te bekijken, en
informatie opvragen.
Afleveringen van verkochte auto’s voor 15-12-2020 gaan normaal door zoals
afgesproken, verkochte auto’s na 15-12-2020 worden in samenspraak met u bij u thuis
afgeleverd of op een later tijdstip na de lockdown in onze showroom.

Geldende regels bij een bezoek aan ons bedrijf;









Draag een mondkapje als u zich niet op een vaste zitplaats bevindt
Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot onze medewerkers en andere klanten
Bij een teveel mensen aanwezig in ons bedrijf kunnen wij u vragen even buiten te
wachten.
Één persoon tegelijk in onze werkplaatsreceptie.
Kom zoveel mogelijk alleen.
Liever niet meer wachten op reparaties.
Geen losse onderdelen verkoop aan consumenten. Vervangen van wisserbladen en
lampjes kan uiteraard gewoon gebeuren.
Proefrijden met klanten en u thuisbrengen is onder de corona regels niet meer mogelijk.

Verder hanteren wij de regels en adviezen zoals door de rijksoverheid en
het RIVM opgelegd en geadviseerd. Wij vragen uw medewerking en begrip
in deze.

