JAN KREDIET UPDATE | CORONAVIRUS
AANGESCHERPTE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS
VERWACHTE DIENSTVERLENING WEEK 13
De afgelopen dagen hebben diverse landen aangescherpte maatregelen én in het uiterste geval
‘lockdowns’ getroffen. Dit alles heeft invloed op onze dienstverlening. Hieronder een schets van de
huidige situatie en de verwachting wat betreft onze dienstverlening volgende week (week 13) per
land.
LAND
NEDERLAND

HUIDIGE SITUATIE
Distributie verloopt vooralsnog zoals u van ons
gewend bent. Wel sluiten steeds meer bedrijven
uit eigen beweging.

VERWACHTING WEEK 13
Distributie volgens normale
schema.

BELGIË

In België hebben wij de distributie moeten
staken. Sinds gisteren is het merendeel van de
winkels gesloten en blijven alleen zgn.
‘essentiële’ winkels geopend. Voor deze week
(week 12) staan enkel nog retourroutes gepland.

Naar verwachting zal geen
distributie plaatsvinden.

DUITSLAND
LUXEMBURG

Alle federale staten sluiten ‘niet essentiële’
winkels voor publiek. Momenteel is niet duidelijk
welke winkels wel of niet onder deze regeling
vallen.

ZWITSERLAND

In alle deelstaten zijn locaties bestemd voor groot
publiek gesloten. In theorie betekent dit ook
sluiting van winkels, doch leert onze praktijk tot
nu toe dat veel afleveradressen geopend zijn.

Voor nu gaan wij ervan uit dat er
afleveradressen geopend zullen
zijn. Distributie zal nog
plaatsvinden; wel in beperkte
mate.
Distributie volgens normale
schema.

OOSTENRIJK

In Oostenrijk moeten winkels sluiten. Vooralsnog
is onze ervaring dat aflevering in veel gevallen
wel mogelijk is, op voorwaarde dat hier een
duidelijke communicatie aan vooraf is gegaan.

Distributie is zéér beperkt. Wij
rijden enkel naar afleveradressen
waarmee op voorhand
gecommuniceerd is en zekerheid
bestaat dat aflevering mogelijk is.

VERENIGDKONINKRIJK
IERLAND

Het boeken van overtochten per veerboot wordt
bemoeilijkt vanwege de regel dat in één hut
slechts één persoon mag verblijven.

Distributie volgens normale
schema.

FRANKRIJK

Wij ervaren zeer strenge maatregelen en steeds
vaker gesloten magazijnen.

Er zal geen groupage meer
plaatsvinden.

SPANJE
PORTUGAL

In Spanje gelden tevens strenge maatregelen;
vergelijkbaar met die in Frankrijk. Levertijden
lopen op vanwege sluitingen en beperkingen.

Vrijdag verwachten wij meer
informatie te ontvangen via onze
partner in Spanje. Vooralsnog is de
verwachting dat er geen transport
zal plaatsvinden naar Spanje.

ITALIË

In Italië ondervinden we zeer strenge
maatregelen. Hierdoor worden distributie en het
afgeven van levertijden steeds grotere
uitdagingen.

DENEMARKEN
NOORWEGEN
ZWEDEN
FINLAND

In Scandinavië verloopt de distributie zoals in
Nederland; veel is nog mogelijk. Grenscontroles
hebben tot op heden weinig tot geen effect op
transport.

We verwachten dat transport naar
Italië nog in beperkte mate zal
kunnen plaatsvinden, echter
levertijden kunnen niet afgegeven
worden.
Distributie volgens normale
schema.

Mocht u over relevante informatie beschikken die van invloed kan zijn op onze dienstverlening,
dan wel aflevermogelijkheden, willen wij u vriendelijk verzoeken ons zo snel als mogelijk te
informeren. Wij stellen uw hulp zeer op prijs!
BEREIKBAARHEID KANTOREN EN WAREHOUSES JAN KREDIET
Onze kantoren en warehouses zijn nog steeds geopend en bereikbaar zoals u van ons gewend bent.
WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE
Onze updates zijn een momentopname. Wij merken dat de situatie, en daarmee onze
dienstverlening, momenteel in snel tempo kan veranderen. Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk
van dienst te zijn en te informeren. Mochten er voor u nog zaken onduidelijk zijn, laat het ons weten
en neem contact op via communicatie@jankrediet.nl of +31 (0)521-539 539. Wij staan u graag
persoonlijk te woord.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Niek Nijdam,
Manager Operations Jan Krediet

