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          Betreft: belangrijke mededeling i.v.m. Corona virus 

  

 
 

Geachte relatie, 
 
Zoals we allemaal hebben vernomen verspreidt het Coronavirus zich in een snel tempo, 

hierdoor zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen.  

Het spreekwoordelijke gezegde “ gezondheid is niet te koop ” is bepalend geweest in het 

maken van onze keuze.  

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze 

medewerkers, partners en klanten zeer serieus. 

In het kader van de toenemende zorgen rondom het Coronavirus informeren wij u hierbij 

over de maatregelen die wij hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze 

dienstverlening kan worden voortgezet. 

 Wij hebben daarom besloten om voorlopig de deuren van ons kantoor tot en met 31 

maart gesloten te houden.  

Dit houdt in dat onze showroom voor jullie beschikbaar blijft, maar met aangepaste 

maatregelen. Wij adviseren om de fysieke contacten zoveel mogelijk te vervangen door 

contact via telefoon of via mail. De niet-dringende afspraken zullen uitgesteld worden 

naar een latere datum. 

Indien het toch gewenst is om op de showroom langs te komen, dan kan dit met 

inachtneming van de richtlijnen van de overheid inzake beperking van het 

verspreidingsrisico: we houden afstand en begroeten elkaar zonder handdruk. 

Het gaat hier om uitzonderlijke omstandigheden, waarvoor wij uw begrip vragen. 

Hopelijk zorgen deze maatregelen ervoor dat we het virus snel onder controle krijgen, 

zodat we snel weer op de oude manier kunnen samenwerken. 

Verder volgen we voortdurend de ontwikkelingen en het advies van de overheid om het 

welzijn van onze medewerkers, partners en klanten te blijven waarborgen. 

Mocht er als gevolg van deze uitzonderlijke gebeurtenissen toch vertraging in de 

doorlooptijden optreden, dan vragen wij daarvoor uw begrip. 

  
Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon. 
   
Wij wensen u als klant en leverancier heel veel succes in de komende periode. 
      
Janfré Uniformen begrijpt dat het een enorme verandering is ten opzichte van datgene 

wat U als klant gewend bent van ons. Wij blijven uiteraard voor u klaar staan. 

 

 
 

Hopende op Uw begrip, 
 
 

Peggy Janssen & Eddy Lamberigts  
 

 
              Janfré Uniformen Maastricht 
 
 
 

 


