ONZE DIENSTVERLENING RONDOM HET CORONAVIRUS
Maatregelen Autobedrijf Schouten Ermelo
Zowel de werkplaats als de showroom van Autobedrijf Schouten Ermelo zijn geopend!
Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de
richtlijnen van het RIVM en de GGD. De gezondheid van onze bezoekers en onze medewerkers
staat vanzelfsprekend op de eerste plaats.
Autobedrijf Schouten heeft de volgende maatregelen getroffen:
 Onze medewerkers zijn extra bewust van hygiëne binnen en buiten uw voertuig.
Na elk contact met uw voertuig wassen zij hun handen. Tevens zullen we bij inname van
uw voertuig een pookhoes, stuurhoes en handremhoes gebruiken. Uiteraard worden ook
de handgrepen zorgvuldig gereinigd.
 Hoest u of bent u verkouden? Dan verzoeken wij u om uw afspraak te verzetten.
 Om fysiek contact te vermijden willen wij u vragen om uw afspraak telefonisch of online
via onze website: https://autobedrijfschouten.nl/afspraak-maken te maken. Verder
verzoeken wij u te betalen met uw pinpas. Als dit niet mogelijk is wordt het contact bij een
contante betaling tot het minimum beperkt.
 Heeft u interesse in een auto uit onze voorraad? Dan is het mogelijk om aan de hand van
videobellen de auto vanuit uw eigen huis te bezichtigen en kunnen wij tevens een voorstel
aan u doen met inruil van uw huidige auto.
 U bent van harte welkom in ons bedrijf, maar onze medewerkers zullen u geen hand
geven en zullen 1,5 meter afstand bewaren. Wij willen u vragen om bij een bezoek de
maatregelen geadviseerd vanuit het RIVM zo veel mogelijk in acht te nemen.
Wij beseffen ons dat er in de horeca, maar ook andere branches, bedrijven zijn die het zwaar te
verduren krijgen. Komt u met uw bedrijf niet uit met de huidige kosten van het wagenpark of
onderhoud? Wij denken graag mee met een gepaste oplossing voor uw bedrijf.
TIP:

Het is weer tijd om de winterbanden te wisselen naar de zomerbanden! Ook daarvoor
kunt u telefonisch of via onze website een afspraak maken.

Bedankt voor uw keuze voor Autobedrijf Schouten.
Met vriendelijke groet,
Team Autobedrijf Schouten Ermelo

