JAN KREDIET UPDATE | CORONAVIRUS
ONZE DIENSTVERLENING IS VOORLOPIG ONGEWIJZIGD!
Als reactie op de uitbraak van het Coronavirus willen wij u informeren over de huidige situatie.
TRANSPORTEN BINNEN EUROPA
Vooralsnog is onze dienstverlening ongewijzigd. De huidige berichtgeving en stand van zaken heeft
(nog) geen invloed op de regio’s waar wij goederen voor u naartoe transporteren. Op dit moment
rijden wij nog op alle routes.
Situatie Italië
Volgens onze laatste informatie kunnen goederen Italië nog steeds binnenkomen en verlaten. De
export naar Italië vertrekt vooralsnog dan ook nog ieder weekend vanaf ons depot in Steenwijk. Wel
dienen wij opgelegde preventieve voorzorgsmaatregelen toe te passen. Uiteraard zijn wij en onze
chauffeurs hier volledig op voorbereid. Wij willen u er wel op attenderen rekening te houden met
mogelijke vertraging door moeilijker te bereiken regio’s en/of beperkte mankracht.
Bovenstaande situatie is een momentopname en helaas gaat het nieuws momenteel sneller dan
onze pen. Indien landen toch maatregelen treffen, zou dat mogelijk per direct van invloed kunnen
zijn op onze dienstverlening. Uiteraard houden wij de situatie nauwlettend in de gaten en zullen wij u
direct informeren indien wij genoodzaakt zijn onze dienstverlening aan te passen.
BEREIKBAARHEID KANTOREN EN WAREHOUSES JAN KREDIET
Onze kantoren en warehouses zijn geopend en bereikbaar zoals u van ons gewend bent. Wij volgen
de instructies en adviezen van de overheid strikt op. Het management van Jan Krediet heeft diverse
voorzorgsmaatregelen getroffen, geldende procedures aangescherpt en eventuele noodplannen
liggen klaar. Met deze preventieve maatregelen hopen wij het risico op verspreiding van het
Coronavirus te minimaliseren en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te kunnen garanderen.
Vanzelfsprekend zal het management de situatie blijven beoordelen en indien nodig worden extra
maatregelen getroffen.

Wij hopen u middels deze update voldoende te hebben geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen. 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.

Met vriendelijke groeten,
Niek Nijdam
Manager Operations Jan Krediet

