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Corona-

branche installatie
Op advies en plicht van de overhed.en en installatie
Nederland heeft FA Sanders Loodgietersbedrij f te maken met de genomen
maateregefen
open en toeganketijk voor u als klant wel graag gepaste
Onze winkel blijft
begrip en handelen.
Houd u rekening met evt. bestetlingen langer duren dan normaaf irrm
groothandels en fabrikanten werken op 50% of leveren niet meer uit.
U kunt pinnen en contant betalen.
Onze service en advies blii ft van kracht

Bij werkzaamheden aan huis of op locatie gelden de werk regeJ-s en
voorschriften van instalfatie techniek Nederland.
de focatie en de personen- graag u beqrip hiervoor
Mocht er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen.

Alvast bedankt voor u medewerking
Hoogachtend,
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Reclames binnen '1 4 dagen.
Betaling binnen 30 dagen netto contant, bij te late betaling zijn wij gerechtigd rente in Íekening te brengen.
Alle goederen blijven ons eigendom tot zij volledig door U zln betaald.
Op alle door ons te slujten overeenkomsten tot de aanleg, reparatie en levering van installaties en goederen zijn van toepassing:
Algemene leveringsvooMaarden installerende bedrijven. (ALIB)
Algemene vooruaarden consumentenwerk installerende bedriJven. (VNl)
De betreffende leveringsvooruaarden worden u op vezoek gratis toegezonden.
K.vK. Alkmaar nr 3602071 6 . BTW nr NL 191.458.776.801.
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Met de ingrijpende maatregelen die zijn ingegaan om
verspreiding van het coronavirus te stoppen, is Nederland
in een ongekende situatie beland. Een situatie die
niemand eerder heeft rneegemaakt, maar die iedereen
raakt - privé en in zijn werk. Wij doen er alles aan om
onze klanten ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed mogelijkte helpen, waarbij de gezondheid
en veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop staat.
Veiligheid en gezondheid voorop
wij volgen de hygiënevoorschriften nauwlettend op, maar u kunt zelf
ook helpen:
' GeeÍ onze collega's geen hand en houd twee meter afstand.
' Heeft u klachten (koorts, hoesten of kortademigheid)? Dan vragen wij
uw afspraak te verplaatsen.
. Bent u ziek? Wij plannen graag een nieuwe afspraak ín als de
gezondheídsklachten over zijn
' Heeft u urgente storingen en heeft u klachten? Laat dít dan weten
bij het melden van uw storing. wij zullen onze klanten zo goed als
rnogelijk helpen.
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