
 

Hoe gaan wij om met het Coronavirus? 

De versoepelingen van de coronamaatregelen, aangekondigd op woensdag 24 juni, zijn 
vanaf vandaag ingegaan. Sinds maart is er veel gebeurd, zowel in de manier waarop we met 
elkaar om moesten gegaan in de showroom als wat betreft levering, montage en service. 
Reden voor ons om duidelijkheid te geven over de huidige situatie. Hieronder vind je een 
overzicht van de huidige maatregelen die wij nemen en de status rondom levering, montage 
en service. 

Algemeen 
Ook wij hebben sinds het begin van de coronacrisis maatregelen genomen om verspreiding 
te voorkomen. De richtlijnen vanuit de overheid, RIVM en GGD zijn hiervoor leidend. De 
gezondheid van onze medewerkers en vanzelfsprekend ook onze klanten hebben onze 
hoogste prioriteit. Medewerkers die symptomen van COVID-19 vertonen blijven bijvoorbeeld 
thuis. Wij zijn dan ook telefonisch, via de mail of vul het contactformulier in via de website. 

 Showroombezoek 
Onze showroom in Nistelrode is alleen geopend op afspraak. De showroom wordt met grote 
regelmaat gereinigd en schoongehouden, om eventuele verspreiding van het virus te 
voorkomen. Daarnaast vragen wij u bij een bezoek aan onze showroom rekening te houden 
met het volgende: 

• Als je geen klachten hebt, ben je van harte welkom in onze showroom. 
o Heb je een afspraak, maar krijg je klachten die bij passen bij het coronavirus? 

Verzet dan je afspraak en laat je testen. 
o Heb je geen afspraak en heb je klachten? Kom dan op een later moment 

langs en laat je testen. 
• In de showroom proberen wij de 1,5 meter afstand te bewaren. Houdt bij een ronde 

door de showroom zelf ook 1,5 meter afstand tot uw adviseur. Om dit te waarborgen 
doen wij het volgende: 

o We hanteren een maximaal aantal afspraken per dag. 
o We vragen je om met maximaal twee personen te komen. 

• Wij ontvangen je van harte, maar zonder handen schudden, elleboog- of 
voetbegroeting. 

Levering en montage van de keuken 
Mede door het coronavirus kan de levertijd langer zijn dan normaal. Dit komt doordat de 
levering en/of montage van verschillende keukens in de afgelopen weken vertraagd is, als 
gevolg van leverproblemen of ziekte van personeel bij onze fabrikanten. Sommige 
fabrikanten kampen nog steeds met leverproblemen, waardoor sommige keukens of 
apparaten later geleverd zullen worden. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan 
contact met ons op. Voor nieuwe klanten geldt dat we vooraf een indicatie kunnen geven van 
wanneer je jouw nieuwe keuken kunt verwachten. 

Bij de montage van jouw nieuwe keuken vragen we je onze monteurs zoveel mogelijk de 
ruimte te geven. Mocht je gezondheidsklachten hebben, of deze tijdens het montageproces 
krijgen, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen dan de werkzaamheden op 
een later tijdstip uitvoeren. Hetzelfde geldt voor servicewerkzaamheden of renovatie van uw 
bestaande keuken. We danken u voor uw begrip van deze situatie.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.velthuizenkeukens.nl/contact/
https://www.velthuizenkeukens.nl/contact/


 

 


