Raamsdonksveer, 12 maart 2020

Statement Hatech Gasdetectie omtrent Corona virus (COVID-19)

Geachte relatie,
In verband met de huidige ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft Hatech Gasdetectie met directe ingang besloten
om passende maatregelen te treffen. Gezien veiligheid en gezondheid als rode draad door ons bedrijf lopen, volgen wij
uiteraard alle advies op vanuit het RIVM, GGD en overige betrokken specialisten. Voor de service die u van Ha tech
Gasdetectie gewend bent, zowel bij ons als bij u op locatie, heeft dit de volgende consequenties:


Indien mogelijk zullen onze werknemers vanuit huis de werkzaamheden uitvoeren.



Voor de werknemers die wel op kantoor verschijnen, wordt gepaste afstand gevraagd tussen collega’s.



Voor onze relaties waar service bij u op locatie gepland staat, worden deze tot nadere berichtgeving ‘on hold’
geplaatst. Indien dit voor u van toepassing is, zal Hatech contact opnemen om een ander moment hiervoor te
vinden.



Klanten, leveranciers en koeriers zijn vooralsnog gewoon welkom bij Hatech op locatie, te weten aan de
Brasem 51 te Raamsdonksveer (NL). Wij hebben hier een passende ontvangstruimte voor ingericht.



Mocht u service en onderhoud wensen aan uw meetinstrument(en), dan moedigen wij het aan om deze indien
mogelijk per koerier aan onze hoofdvestiging toe te sturen. Op deze manier kunnen wij u momenteel het
gemakkelijkst en het snelst van dienst zijn. Dit kunt u doen middels de volgende adresgegeven s:
Hatech Gasdetectietechniek B.V.
T.a.v. Service en Kalibratie
Brasem 51
4941 SE Raamsdonksveer
(The Netherlands)

Vooralsnog hebben wij voldoende meetinstrumenten voorradig, ook in onze verhuurvloot. Indien gewenst kunnen wij hier
snel mee assisteren. Houd er rekening mee dat nieuwe bestellingen wel enige vertraging kunnen oplopen. Uiteraard doen
wij ons best om alle betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven zijn. Derhalve hopen wij, namens het gehele
team van Hatech, op uw begrip in deze lastige situatie.
Met vriendelijke groet,
Team Hatech Gasdetectie

