
 

 

 

 
 

Kempen, 16 maart 2020 

Geachte relatie, 

 

Zoals momenteel wereldwijd het geval is, volgen ook wij de gebeurtenissen rond het coronavirus op de voet. 

Als foodretailer hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid om de betrouwbare levering aan onze klanten 

te handhaven en tegelijkertijd maatregelen te nemen om de gezondheid van onze medewerkers en  relaties te 

waarborgen. 

In ons interne crisisteam, dat regelmatig bijeenkomt, hebben we onder andere de volgende maatregelen 

genomen om het besmettingsgevaar te verminderen, die tot nader order gelden: 

▪ Onze buitendienst krijgt de opdracht om klanten alleen in dringende gevallen te bezoeken en anders 

alle klanten telefonisch te woord te staan. 

▪ Onze bezorgers zijn geïnstrueerd om de goederen bij u te bezorgen tot aan de deur. Ter bescherming 

van uw en onze medewerkers zijn wij momenteel niet in staat om de goederen tot in de bakkerijen, 

productieruimtes en magazijnen te leveren. 

▪ Alle Hefe van Haag vestigingen en vrachtwagens zijn in toenemende mate uitgerust met hygiëne- en 

desinfectievoorzieningen. 

▪ Alle medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om speciale gedragsregels in acht te nemen. Dit 

omvat met name het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerphandschoenen en 

het vermijden van schudden van de handen en direct contact met andere mensen. 

▪ Om een hoge mate van toegankelijkheid voor de gehele organisatie te waarborgen, zijn de 

kantoorwerkplekken geherstructureerd, zijn er noodteams gevormd en zijn er thuiswerkfaciliteiten 

opgezet. 

▪ Onze inkoopafdeling coördineert dagelijks met fabrikanten en leveranciers om te zorgen voor een 

permanente leverbetrouwbaarheid. Door politieke onzekerheden kunnen wij momenteel de 

beschikbaarheid van ons gehele assortiment niet garanderen. 
 

Wij verzekeren u dat wij alle nodige maatregelen zullen nemen om samen met u de uitdagingen van deze 

onzekere tijden het hoofd te bieden. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Michael van Haag                Geert Küppers                Anna Jansen (Leitung QM) 

 


