CORONA BELEID
Gezondheid klanten en medewerkers voorop
Daarnaast ondersteunen wij de maatregelen vanuit de overheid, en stellen we het
belang van de gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop. Onze
collega’s die er zijn, doen hun uiterste best om het voor onze klanten zo goed
mogelijk te regelen. En natuurlijk hebben ze juiste instructies gehad over
hygiënemaatregelen, zodat je veilig je aankopen kunt blijven doen.
Bovenstaande betekent ook dat we iedereen vragen wat zaken in acht te nemen
als je naar onze bouwmaterialenhandel komt:

• Houd afstand minimaal 1,5 meter tot anderen, zowel andere
klanten als medewerkers.
• We houden ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM en
houden eventuele wijzigingen in de gaten.
• 1 persoon per auto of huishouden naar binnen ( zowel in
showroom als in de showtuin, kom zoveel mogelijk alleen, het is
geen uitje ).
• In geval van ziekteverschijnselen kom niet.
• Betaal met pin, als u alleen over contant geld beschikt wissel dan
het geld uit zonder handcontact.
• Wij maken regelmatig onze pinautomaten en deurknoppen
schoon.
• Al onze artikelen staan ook op onze webshop ( www.
Bouwmaterialenzeeland.nl ) maak hier gebruik van voor het
oriënteren van uw aankoop, nog beter, bestel uw materialen via
onze webshop en laat deze klaarzetten zodat u ze
makkelijk af kunt halen na een berichtje vanaf onze kant.

TRANSPORT
• De chauffeur blijft op gepaste afstand van de klant.
• Wij laten onze klant niet meer tekenen voor akkoord. De
chauffeur vraagt de klant op het afleveradres naar zijn/haar naam
en legt dit vast op de afleverbon. Wij vragen u om dit als bewijs
van levering te accepteren.
• Laden en lossen wordt zoveel mogelijk door de chauffeur zelf
gedaan.
LEVERINGEN
• Door de drukte van afleveringen kunnen wij dit niet meer
realiseren binnen 5 werkdagen, ( wij vragen uw begrip hiervoor) ,
dit zal maximaal 10 werkdagen worden mits de materialen in
voorraad zijn.
• Natuurlijk proberen we alles zo snel mogelijk te leveren.
• Betaal vooraf als u via onze webshop besteld.
OPENINGSTIJDEN:
SHOP:
MAANDAG T/M VRIJDAG 07.00-17.30 UUR
ZATERDAG 08.00-13.00 UUR
SHOWROOM: MAANADAG GESLOTEN
DINSDAG T/M VRIJDAG 09.00-17.30 UUR
ZATERDAG 09.00-16.00 UUR

Wij rekenen op je begrip en je vertrouwen.
Team BPG de Jonge en Studio de Jonge

