Richtlijnen inzake het Coronavirus:
Onze winkel is gewoon open.
In onze woonwinkel kunt u veilig komen winkelen.
Wij zijn geen High Traffic winkel, dus u heeft alle ruimte zonder direct contact met andere
klanten.
Wij volgen stipt de adviezen van het RIVM en zullen direct reageren op evt. aanpassingen
en/of veranderingen:
Wij hebben maatregelen getroffen voor een veilig bezoek aan onze winkel:
• We werken op gepaste afstand van 1,5 mtr.
• Onze medewerkers geven u geen hand.
• We monitoren de gezondheid van al onze medewerkers. Iedereen met (lichte)
klachten blijft thuis.
• We maken onze winkel extra vaak schoon
Wat verwachten wij van onze bezoekers aan de winkel:
• De voorschriften en richtlijnen van het RIVM te respecteren.
• Uw handen zorgvuldig te reinigen bij een bezoek aan onze winkel
• Onze winkel niet te bezoeken bij klachten die horen bij het virus (klachten als
hoesten, koorts, niezen en/of keelklachten).
• Bij klachten een reeds gemaakte afspraak met ons te verzetten.
Bezorging aan huis:
• Zolang de situatie het toelaat, kunnen onze bezorgers uw meubelen gewoon
bezorgen. Ook zij zullen de RIVM-omgangs- en hygiënerichtlijnen respecteren zoals
hierboven uitgelegd.
Teneinde onze medewerkers niet onnodig bloot te stellen aan gezondheidsrisico’s,
verzoeken we klanten met ziekteverschijnselen als voornoemd contact met ons op te
nemen om in overleg een latere leverdatum te plannen.
Levertijden:
De Coronacrisis zorgt ervoor dat er wereldwijd problemen ontstaan in productie en logistiek.
Voor veel van onze producten zal dus een langere levertijd ontstaan. Gelukkig is er ook een
groot gedeelte wat uit voorraad kan worden geleverd. Wij zullen u hierin zo netjes en
accuraat mogelijk adviseren, maar zijn natuurlijk afhankelijk van vele factoren.
Namens ons gehele Team van Klinkenberg Wonen; bedankt voor uw medewerking, en een
goede gezondheid voor iedereen gewenst.
NB:

Tijdelijk hebben we geen koopavond en hebben onze openingstijden iets aangepast.
We hopen dat u hier begrip voor heeft.

