
Maatregelen Coronavirus 
Crommenacker Automobielen - Ton&Tim Autombielen  

 

Het is voor ons bedrijf zeer belangrijk dat onze klanten zich prettig en veilig voelen. Het Coronavirus 

zorgt voor onzekerheden en spanning bij ons bedrijf en in de maatschappij, dit nemen wij zeer 

serieus. Dit is nodig! Mocht u ons bedrijf willen bezoeken maar heeft u specifieke verzoeken, stem dit 

dan vooraf altijd even met ons af. Dan kunnen wij rekening houden met uw wensen en samen een 

optimale situatie creëren. Wij hebben zelf de volgende maatregelen genomen:  

Algemene maatregelen: 

- De voorzorgsmaatregelen van het RIVM worden strikt gehandhaafd binnen ons bedrijf. 

- De aanwezige medewerkers vertonen geen verschijnselen van verkoudheid, griep of andere 

risico’s. 

- Bel voor uw komst ALTIJD voor het maken van een afspraak. Zowel wanneer u komt voor een 

van onze occasions als voor het maken van een werkplaatsafspraak. Zo kunnen we onze 

klanten gespreid ontvangen en zorgen voor het naleven van de richtlijnen van het RIVM.  

- Wij vragen al onze klanten vooraf telefonisch of zij risicofactoren hebben. WEES HIER AUB 

EERLIJK IN! Verkouden of hoesten valt hier ook onder.  

- Bij aankomst is onze voordeur gesloten. U kunt zich melden door te bellen naar 0412-617100 

voor onze werkplaats of voor de occasionverkoop naar 06-12602923.  

- Wij desinfecteren alle oppervlaktes in openbare werkruimtes meerdere malen per dag.  

- Wij werken op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar. 

Ondanks het feit dat wij in Brabant gevestigd zijn kunt u onze werkplaats en showroom met een 

gerust hart, op afspraak bezoeken. Mocht u dit niet prettig vinden en blijft u liever in uw eigen 

omgeving, wij verzorgen bezichtigingen/proefritten aan huis. Hieronder daarover meer informatie. 

Werkplaatsbezoeken/Bezichtigingen/Proefritten in Nistelrode: 

- Wij begroeten u op afstand en houden hier rekening met de richtlijnen van het RIVM. 

- Interesse in een occasion? Wij presenteren de auto van uw keuze buiten in de frisse lucht 

zodat u deze in alle rust kunt bekijken 

- Wij desinfecteren de gewenste auto voor uw komst. Oppervlakken als stuurwiel, 

versnellingspook, dashboardknoppen, handgrepen en gordels worden uitgebreid 

schoongemaakt met desinfecterende schoonmaakmiddelen. 

- Afspraken voor bezichtigingen en proefritten kunnen eventueel ook, indien gewenst, buiten 

onze reguliere openingstijden plaatsvinden als u dit prettig vind.  

- Onze werkplaats heeft aparte regels voor het brengen/ophalen van uw auto. Deze regels 

zorgen ervoor dat wij veilig onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Indien u een 

werkplaatsafspraak maakt worden deze uitvoerig met u besproken. 

- Onze medewerkers werken met handschoenen aan uw auto. 

Bezichtigingen/proefritten bij u thuis: 

- Wij melden ons telefonisch wanneer wij met de auto gearriveerd zijn. 

- Wij desinfecteren de gewenste auto als we bij u zijn gearriveerd. Oppervlakken als stuurwiel, 

versnellingspook, dashboardknoppen, handgrepen en gordels worden uitgebreid 

schoongemaakt met desinfecterende schoonmaakmiddelen. 


