Corona
Het coronavirus houdt iedereen momenteel bezig en veel mensen zijn bezorgd en
terecht. De crisis heeft sociale en economische gevolgen. Het heeft of krijgt ook gevolgen
voor Brevo. De gezondheid van onze medewerkers en u als klant en leverancier zijn voor
ons momenteel het belangrijkste.
Wij voldoen uiteraard aan alle richtlijnen van RIVM, GGD en overheid. Ook is voor ons de
bedrijfscontinuïteit van belang. Hierna daarom informatie over onze maatregelen.
Verkoop en administratie
Alle medewerkers werken momenteel van huis uit. Uitsluitend zijn in Ridderkerk
medewerkers van de logistieke afdeling aanwezig. Binnenkomende telefoontjes worden
doorgeschakeld naar een beperkt aantal medewerkers. Door de mindere capaciteit voor
telefoonbeantwoording verzoeken wij u alleen via email contact te leggen. U krijgt dan
van een onze medewerkers vanaf huis een reactie. Gelieve berichten alleen te sturen aan
info@brevo.nl en niet aan evt. in uw bezit zijnde directe e-mailadressen van
medewerkers.
Levering van goederen
Leveringen vanuit ons magazijn vinden vooralsnog gewoon plaats. Kleine vertragingen zijn
echter niet uit te sluiten. Er is al wel sprake dat er verschillende productie stops zijn, voor
ons met name in Italië en Frankrijk. De gevolgen hiervan op langere termijn kunnen wij nu
nog niet beoordelen. We doen ons uiterste best om onze voorraad op pijl te houden en
levertijden aan te houden maar misschien kunnen we dit later niet meer 100 %
garanderen. Daarvoor vragen wij begrip.
Wij verzoeken u het afhalen van goederen zoveel mogelijk te beperken en uw
bestellingen te laten versturen. In het geval u toch noodzakelijkerwijs zelf materiaal af
wenst te halen bij ons magazijn, hou er dan rekening mee dat wij de goederen buiten of
aan het begin van het magazijn bij de overheaddeur klaar zetten en dat wij geen
assistentie kunnen geven bij het inladen. Uiteraard houdt u gepaste afstand in acht.
Fysiek bezoek
Wij ontvangen momenteel geen bezoekers maar wij bezoeken momenteel zelf ook geen
klanten. Dus graag ook niet onaangekondigd langskomen. Er zijn geen verkopers
aanwezig die u kunnen adviseren.
De situatie kan ieder moment veranderen als er b.v. nieuwe maatregelen door onze
regering worden uitgevaardigd.
We hopen dat ieder in goede gezondheid en zonder problemen deze moeilijke periode
doorkomt.

