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Maatregelen SLV Nederland i.v.m. Corona-virus 
Bijgewerkt op 16-03-2020 
 
Iedereen wordt op dit moment geconfronteerd met de gevolgen van het Corona-virus. Graag laten wij 

u weten hoe SLV Nederland hier mee omgaat. 

 

De medewerkers van SLV Nederland volgen dagelijks de ontwikkelingen die zich voordoen en de 

eventuele gevolgen die deze hebben. De richtlijnen van RIVM zijn daarbij leidend. 

 

Voorlopig zullen onze accountmanagers geen bezoeken meer brengen aan klanten en vanuit huis 

werken. Ook zullen wij in deze periode geen bezoek ontvangen op ons kantoor in Venlo. Eventuele 

afspraken zullen waar mogelijk via telefoon of Skype doorgang vinden, of worden verzet naar een 

later tijdstip. 

 

Uiteraard is SLV Nederland gewoon bereikbaar per telefoon, e-mail, Skype, etc. Zo hopen wij in nauw 

contact te kunnen blijven om de zaken zo goed mogelijk door te laten gaan. In sommige gevallen 

zullen onze medewerkers minder op kantoor aanwezig zijn. 

 

Vooralsnog verwachten wij geen problemen in het tijdig verwerken en uitleveren van uw bestellingen, 

en zal onze dienstverlening zijn zoals u van ons gewend bent. Graag uw begrip mocht door 

onvoorziene omstandigheden de levering anders zijn dan u van ons gewend bent. 

 

Wij verzoeken u uitsluitend goederen op te halen of af te leveren wanneer u in goede gezondheid 

bent. Wij zullen persoonlijk contact mijden en een gepaste afstand van 1,5 meter hanteren. 

Afhaalorders aan de balie worden netjes op de balie klaargezet, zodat u ze zelf kunt pakken. 

 

Wij vertrouwen erop dat u deze maatregelen ondersteunt en dat wij hiermee de verdere uitbreiding 

van het Corona-virus helpen te beperken. De situatie kan van dag tot dag veranderen. Wij zullen u op 

de hoogte houden als onze voorzorgsmaatregelen veranderen. 

 

We leven enorm mee met al degenen die getroffen zijn in welke vorm dan ook door het Corona-virus. 

Daarnaast hebben wij veel respect voor alle betrokkenen in de vitale beroepen die er keihard aan 

werken dit virus onder controle te houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

SLV Nederland 

 


