
We kunnen er voor zorgen dat de technieker zijn handen kan wassen door

bv. een emmer proper water en handzeep te voorzien

Er is niemand ziek geworden of we hebben onze afspraak geannuleerd als

dat wel zo is

We hebben begrip voor de bijzondere maatregelen die Inbraakveilig neemt

om zijn medewerkers te beschermen

We vermijden zoveel mogelijk elk contact, vertoeven zo min mogelijk in

eenzelfde ruimte en we kunnen een afstand van 1,5 meter waarborgen

We kunnen (binnen)deuren tijdens de aanwezigheid van de technieker

zoveel mogelijk open laten

We kunnen ons huisdier(en) tijdens de aanwezigheid van de technieker in

een aparte ruimte afzonderen

COVID-19 protocol
checklist

Heb je zelf een mondmasker? Dan vinden we het fijn als je het zelf ook zou

dragen als je in gesprek gaat met onze technieker

We hebben er erg in dat we nu even beter geen hapje of drankje aanbieden

aan de technieker 

Wat verwachten we van jou als klant?

2020 - XL Training & Inbraakveilig Group

Als 1 of meer van bovenstaande punten voor jou een probleem oplevert,

gelieve dan onze klantendienst te bellen op 052 22 21 35

Better safe than sorry - meer info op onze website - klik hier

https://www.xltraining.be/
https://inbraakveilig.be/
https://inbraakveilig.be/beveiliging-diensten-op-locatie-hervatten-coronavirus/


We groeten je even hoffelijk en enthousiast - maar nu even zonder handdruk

Wie zelfs nog maar geringe ziekteverschijnselen heeft, blijft thuis

Het ganse Inbraakveilig team gaat bewust om met de risico's en neemt deze

ook ter harte

Alle hygiënemaatregelen die aanbevolen worden door de

Wereldgezondheidsorganisatie worden zorgvuldig nagevolgd

Ons team heeft bijzondere aandacht voor zgn. "contactpunten". Alle

oppervlakken die werden aangeraakt, worden gereinigd bij vertrek

Onze werk-en afleveringsbons worden "op zicht" en in goed vertrouwen door

onze technici zelf ondertekend

COVID-19 protocol
checklist

Alle contacten van onze technische ploegen worden "gelogd". Zo weten wij

precies met wie onze technici in contact gekomen zijn.

Wat mag je van ons verwachten?
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