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Brielle,

16 maart 2020

Betreft: Maatregelen in verband met COVID-19

Geachte mevrouw, heer,

Het coronavirus gaat ook ons niet voorbij. Het aantal coronabesmettingen neemt met de dag toe en
op 12 maart 2020 heeft de overheid een aantal drastische maatregelen genomen.
In deze uitzonderlijke situatie hebben wij ook enkele maatregelen genomen welke voor u van invloed
kunnen zijn. Deze maatregelen gaan op 20-03-2020 in, zodat u nog enige dagen heeft zaken met spoed
tot die datum af te handelen. Tot deze datum gelden enkele aanvullende regels voor bezoek aan ons
kantoor.
Wij stellen thans vanaf heden tot 20-03-2020 de navolgende aanvullende regels in:
1. Wij hebben vanaf heden een bezoekschema opgesteld, met intervallen van 1 uur na het afgelopen
bezoek. Wij overleggen met u een tijd. Mocht u niet of niet tijdig komen dan dient er een nieuwe
afspraak te worden gemaakt. In de tijd tussen de afspraken zullen wij de ruimte met een desinfecterend middel schoonmaken,
2. Bezoeken zonder afspraak kunnen niet worden toegestaan.
3. Ondanks dat wij u eea niet kunnen verbieden zouden wij het prettig vinden dat bezoeken kunnen
worden uitgesteld, naar een later tijdstip.
4. Ondanks dat het mogelijk is dat huurder en medehuurder samen de kluisruimte betreden stellen
wij het op prijs gezamenlijk bezoek indien mogelijk zoveel mogelijk te beperken.
5. Bij symptomen van een mogelijke besmetting kunnen wij de toegang weigeren.
Maatregelen vanaf 20-03-2020
• De kluis is tot 20-04-2020 niet toegankelijk zoals wij dat voor kort met u regelde. Zijn er spoedeisende zaken dan verzoeken wij contact op te nemen op het telefoonnummer 0181-712222 waarna
wij per geval nagaan of hiervoor een oplossing is. Wij verzoeken u dringend niet in een dergelijk geval langs te komen, maar telefonisch met ons kantoor contact op te nemen. Wij zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur. Afhankelijk van de
situatie zijn wij ook niet altijd aanwezig op het bezoekadres.

Bezoekadres:
Krammer 4
3232 HE Brielle
Telefoon: 0181-712222
Email: info@kluisverhuur-vp.nl

Kantoorgegevens:
BTW-Nr.
857551012B01
IBAN: NL11 KNAB 0256 0838 78
BIC:
KNABNL2H
K.v.K. Rotterdam:
68692153

Maatregelen vanaf 20-04-2020
• De maatregelen vanaf 20-04-2020 zijn afhankelijk van de ontwikkelingen alsmede de adviezen van het
RIVM. Wij houden u hiervan graag op de hoogte. Mochten wij nadere berichten hebben dan zullen
wij deze op de site www.kluisverhuur-vp.nl vermelden.
Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen niet als prettig worden ervaren, echter wij hebben de
verantwoordelijkheid voor ons personeel, alsmede voor de overige kluisbezoekers.
Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij met ons kantoor telefonisch contact op te nemen op het
telefoonnummer 0181-712222.
Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten,

E. Raaman

