Coronavirus Richtlijnen

Autovakmeester Vullings Venlo wil ervoor zorgen dat onze klanten en medewerkers gezond blijven. In ons bedrijf hanteren
wij coronavirus richtlijnen voor uw en onze gezondheid. Wij informeren u graag omtrent de voorzorgsmaatregelen die wij
nemen met betrekking tot het coronavirus, zodat u met een gerust hart ons bedrijf kunt bezoeken.

Autovakmeester Vullings Venlo is gewoon geopend
U bent van harte welkom met uw auto voor APK, onderhoud en reparaties.
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.30 uur.
U kunt telefonisch een afspraak maken, per mail of via onze afsprakenplanner.

Coronavirusprotocol
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij schudden bewust geen handen en houden afstand
Wij wassen nog vaker onze handen
Wij ontsmetten elke dag onze balies/pinautomaten, meubilair en deurklinken
Wij ontsmetten voor gebruik uw eventuele vervangend vervoer
Wij ontsmetten uw auto voor en na de onderhoudsbeurt en/of reparatie (portiergrepen, stuur, sleutel, schakelpook)
Wij hebben interne protocollen opgesteld; afstand en hygiëne staat hierbij centraal
Wij hanteren de adviezen van het RIVM en wij vragen onze medewerkers deze ook
nauwlettend op te volgen
Wij plannen afspraken zo gespreid mogelijk, om zo min mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen

Wij verzoeken u vriendelijk om de RIVM en onze richtlijnen te volgen. Wij vragen van u:
•
•
•

•
•

Om uw handen te wassen en handcontact te vermijden
Graag minstens 1,5 meter afstand te houden aan de balie en als wij met u in gesprek zijn
Als u koorts hebt, verkouden bent of in een risicogebied bent geweest, even te wachten met
uw afspraak. Wij plannen graag een nieuwe afspraak in, om uw zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn. Uiteraard kunt u ons altijd bellen of mailen!
Indien mogelijk, te betalen met pin.
De werkplaats niet te betreden ter bescherming van u en onze medewerkers

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk op weg te helpen!
Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking en ontvangen u graag in ons bedrijf!
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