
Corona
Het coronavirus houdt ons nu al een jaar bezig. Veel mensen zijn bezorgd en angstig en 
terecht. De crisis heeft sociale en economische gevolgen. Er is in de afgelopen maanden 
genoeg over te doen geweest en we zitten sinds 14 december 2020 in een tweede lock 
down en een derde golf staat mischien wel voor de deur vanwege de Engelse variant. 
Groothandels in B2B zijn open en wij willen dat veilig doen want de gezondheid van onze 
medewerkers en u als klant en leverancier zijn voor ons zeer belangrijk. Wij voldoen aan 
de richtlijnen van RIVM, GGD en overheid en geven daarom hierna informatie over onze 
maatregelen.

Verkoop en administratie
Diverse medewerkers o.a. die in de risicogroepen werken momenteel van huis uit. In 
Ridderkerk zijn een beperkt aantal medewerkers aanwezig, o.a. voor de operationele 
werkzaamheden en logistiek. Binnenkomende telefoontjes worden doorgeschakeld naar 
een beperkt aantal thuiswerkers. Door de mindere capaciteit voor telefoonbeant-
woording verzoeken wij u zo veel mogelijk via email contact te leggen en beperkt te 
bellen. U krijgt dan van een onze medewerkers vanaf huis een reactie. Gelieve berichten 
alleen te sturen aan info@brevo.nl en niet aan evt. in uw bezit zijnde directe email-
adressen van medewerkers.

Levering van goederen
Leveringen vanuit ons magazijn vinden gewoon plaats via onze vervoerders. Onze 
vervoerders geven echter op dit moment geen 24 of 48 uurs garantie af. Vertragingen in 
levertijd zijn echter niet uit te sluiten als er stagnatie in de toelevering zou ontstaan. Wij 
verzoeken u het afhalen van goederen zoveel mogelijk te beperken en uw bestellingen 
te laten versturen. In het geval u toch noodzakelijkerwijs zelf materiaal af wenst te halen 
bij ons magazijn, hou er dan rekening mee dat wij de goederen buiten of aan het begin 
van het magazijn bij de overheaddeur klaar zetten en dat wij geen assistentie kunnen 
geven bij het inladen.

Uiteraard houdt u gepaste afstand in acht en draagt u een mondkapje. Bij binnenkomst 
desinfecteert u uw handen.

Fysiek bezoek
Wij ontvangen momenteel geen bezoekers maar wij bezoeken momenteel zelf ook geen 
klanten. Dus graag ook niet onaangekondigd langskomen. Er zijn geen verkopers 
aanwezig die u kunnen adviseren.

We hopen dat ieder in goede gezondheid en zonder problemen deze moeilijke periode 
doorkomt.
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