CORONAVIRUS

Beste Relatie,
U heeft het waarschĳnlĳk al volop vernomen in de media en het
nieuws. Het Coronavirus begint
steeds grotere proporties aan te nemen. Graag gaan wĳ hier
serieus mee om. Vanwege het
Coronavirus zĳn ook wĳ bĳ Mikx genoodzaakt veranderingen
aan te brengen in onze bedrĳfsvoering.

UPDATE: MIKX BELEID TEN
AANZIEN VAN COVID-19

Beste Relatie,
Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe, aangescherpte, maatregelen omtrent het Coronavirus geven
wĳ u graag een update over de huidige status van het Mikx beleid ten aanzien van het Coronavirus. Uiteraard willen
wĳ ten alle tĳde voorkomen dat wĳ voor bepaalde tĳd dienen te sluiten waarmee onze leveringen aan u volledig stil
komen te liggen. Ter voorkoming van dit scenario hebben wĳ een aantal zaken in ons beleid aangescherpt, met als
hoofddoel het contact van onze medewerkers zo veel mogelĳk te beperken.
Dit betekent concreet;
- geen bezoek aan Mikx. Orders kunnen uitsluitend afgehaald worden op afspraak*, wĳ verzoeken u hierbĳ
buiten te blĳven.
- dat onze dealerbezoeken alleen op afspraak en naar wens van de klant afgelegd worden.
- dat Rob Prins van de service afdeling aan het werk blĳft. Hier is uitsluitend telefonisch en e-mailcontact mogelĳk.
- dat een deel van de medewerkers wederom vanuit huis gaan werken, zĳ blĳven telefonisch bereikbaar.

Wĳ hopen dat, door het bovenstaande beleid, onze collega's van de logistiek aan het werk kunnen blĳven.
Wĳ danken u voor uw begrip en wensen u het beste toe voor de komende periode. We zullen u uiteraard op de hoogte
houden van eventuele veranderingen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Mikx via:
info@mikx.nl of Tel: +31 (0)50 318 0948
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelĳke groet,
Team Mikx BV
*Om onze collega's van de logistiek de mogelĳkheid te geven uw bestelling klaar te zetten voor uw afhaal moment en
hiermee het contact moment zover mogelĳk te beperken kunt u de komende weken enkel een bestelling afhalen wanneer u
hier minimaal een dag van te voren een bevestigde afspraak voor heeft gemaakt.

