
 
 

 
 

WERKEN MET EEN 1,5-METER PLAN BIJ BINNENWERKZAAMHEDEN 
 
Vanaf 25 mei starten wij onze normale binnenwerkzaamheden weer op.   

Voor uw en onze gezondheid doen wij dat met de nodige maatregelen.  
 

Wanneer wij een onderhouds- of reparatieverzoek van u ontvangen … 
 
     … vragen wij u direct of er gezondheidsklachten zijn.  

 Bij verkoudheidsklachten of koorts van één van de gezinsleden 
komen wij niet! 

 Dat geldt ook voor onze eigen medewerkers, wanneer zij verkouden 
zijn of koorts hebben komen wij niet naar u toe. 

 Indien de werkzaamheden pas een paar dagen later uitgevoerd 

zullen worden bellen we de dag ervoor (of op maandag in de 
ochtend tussen 8.00u en 9.00u) of er gezondheidsklachten zijn. 

 
… vragen wij u de werkplek zoveel mogelijk vrij te maken van obstakels. 

 Onze medewerker hoeft dan niets te verzetten.  
Hiermee duurt de reparatie korter en hoeven wij niet aan uw 
spullen te komen. 

 
     … vragen wij u of er zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden. 

 Zodat u zich ook prettig voelt wanneer er een vreemde voor 
werkzaamheden bij u binnen moet zijn. 

 

Als wij komen … 
 

     … houden wij gepaste afstand.  
 Wij vragen u ten minste 1,5 meter afstand te houden.  
 En tijdens de werkzaamheden in een andere ruimte te verblijven.  

 
     … gaan wij extra zorgvuldig om met hygiëne.  

 We geven geen hand. 
 We wassen vaker onze handen. 
 We maken geen gebruik van uw sanitaire voorzieningen.  

 We houden geen pauze in een bewoonde woning. 
 We vragen u niet om een werkbon af te tekenen. 

 
     … meldt onze monteur als het werk gereed is. (hij meldt zich af) 
 

Met deze maatregelen hopen wij u weer van dienst te zijn zoals u dan van ons 
gewend bent. Voor uw en onze gezondheid doen we een stapje extra ter 

voorkoming van mogelijke besmetting.  


