Autobedrijf Heersmink zorgt ervoor dat onze klanten en medewerkers gezond blijven.
In ons bedrijf hanteren we een coronavirusprotocol voor uw en onze gezondheid.
Wij informeren u graag omtrent de voorzorgsmaatregelen die Autobedrijf Heersmink neemt met
betrekking tot het coronavirus, zodat u met een gerust hart onze vestiging kunt bezoeken.
De informatie vanuit het RIVM en de Rijksoverheid is voor ons leidend.
Onze reguliere openingstijden blijven in stand:
U bent van harte welkom in onze showroom, voor het huren van een auto of bus of voor
onderhoud/reparatie aan uw auto.
Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 – 18.00 uur en zaterdag van 08.00 – 16.00 uur.
Coronavirusprotocol:
 Wij schudden bewust geen handen;
 Het gedeelte waar personeel werkt/loopt is niet meer toegankelijk voor klanten of leveranciers;
 Wij hebben de werkplaats afgesloten voor bezoekers;
 Onze balie is voorzien van een transparante afscheiding;
 Wij ontsmetten elke dag meerdere keren onze balies/pinautomaten, meubilair, sanitair en
deurklinken;
 Wij ontsmetten voor gebruik uw evt. vervangend vervoer;
 Wij ontsmetten uw auto voor en na de onderhoudsbeurt en/of reparatie;
 Wij ontsmetten uw auto voor aflevering;
 Wij hebben interne protocollen opgesteld;
 Wij houden 1.5 meter afstand van elkaar;
 Wij hanteren de adviezen van het RIVM en wij vragen onze medewerkers deze ook nauwlettend
op te volgen;
 Wij verzoeken u vriendelijk om de RIVM en onze richtlijnen te volgen.
Verder vragen wij u:
 Om uw handen te wassen en handcontact te vermijden;
 Indien mogelijk, te betalen met pin.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij het graag.
Dit kan telefonisch of via support@heersmink.nl.
Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar indien u niet naar de showroom kunt komen.
Onze verkoopadviseurs zijn telefonisch en online bereikbaar en willen u met plezier helpen bij vragen
over een nieuwe of gebruikte auto.
Indien u een andere auto zoekt maar liever het huis niet uitgaat, kunt u gebruik maken van een
“proefrit aan huis”.
Ook kunt u bij ons een zoekopdracht plaatsen zodat u niet allerlei verschillende autobedrijven hoeft
te bezoeken.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en ontvangen u graag in ons bedrijf!
Directie en medewerkers

