Gewaardeerde klant,
Graag brengen wij u op de hoogte betreffende onze maatregelen die we hebben
doorgevoerd bij onze bezorgers en monteurs om de verspreiding van het Coronavirus te
voorkomen.
We stellen alles in het werk een veilige werkomgeving te houden voor u als klant en onze
medewerkers. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dit houdt in dat we
op dit moment de goederen nog steeds kunnen uitleveren. Wel hebben we aangescherpte
voorwaarden opgesteld in het belang van zowel u als klant als onze medewerkers.
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We geven momenteel geen hand meer bij aankomst of vertrek. Een vriendelijke knik
is ons beleefde alternatief.
Wilt u een gepaste afstand (1,5 mtr) bewaren tot onze monteurs ook tijdens de
installatie/montage van de producten.
Wilt u uw woning voldoende ventileren, door bijvoorbeeld een raam of deur open te
zetten, als onze monteurs bij u in huis zijn.
Monteurs hebben antibacteriële handgel in de auto. Daarnaast kan het zijn, dat de
monteurs vragen of ze hun handen mogen wassen bij u.
Wij kunnen momenteel geen leveringen doen bij klanten die verkouden zijn, of
griepachtige klachten hebben, om het risico van verspreiding van het virus te
voorkomen. Mocht u zelf verkouden zijn, of griepachtige klachten hebben, willen wij u
vragen om ons te bellen en de afspraak te verplaatsen.
Tevens maken we u erop attent dat we, zonder nadrukkelijke afspraken vooraf, geen
bestaande meubelen, matrassen, vloeren of andere producten demonteren en/of
afvoeren. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan stellen we het op prijs dat u hier zelf zorg
voor draagt.
Wegens het Coronavirus willen wij u vragen om zoveel mogelijk vóór levering per
overboeking te betalen. U dient een kopie van de afschrijving klaar te leggen voor de
monteurs of deze per email te sturen naar: planning@plaisierinterieur.nl.
Betalen per pin blijft ook mogelijk. We maken het mobiele pinapparaat voor en na
elke transactie schoon.
Contante betaling willen we zoveel mogelijk vermijden. Mocht u contant willen
betalen, dan graag dit van tevoren aangeven bij onze afdeling planning.
Wij vragen onze monteurs:
- Was je handen regelmatig met zeep
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Reinig auto cabine aan het eind van iedere dag

Met bovenstaande maatregelen hopen wij zoveel mogelijk bij te dragen aan het voorkomen
van verdere verspreiding van het Coronavirus. Mocht u vragen hebben over bovenstaande
dan kunt u contact opnemen met planning@plaisierinterieur.nl.
Met vriendelijke groet,
Plaisier Interieur
Robert en Niels Plaisier

