
Omdat wij ons volledig inzetten om de logistieke sector te ondersteu-
nen blijft onze opleidingslocatie open. Veiligheid en gezondheid van 
onze cursisten en medewerkers staan bij ons op de eerste plaats. Dit is 
de reden, dat wij in ieder geval tot nadere berichtgeving van de over-
heid deze maatregelen hanteren. 

De groepsgrootte is beperkt, hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. 

Bij binnenkomst verzoeken wij U vriendelijk uw handen te desinfecteren met het 
desinfectiemiddel bij de ingang. 

Door de aangepaste groepsgrootte is het haalbaar om bij het theoriegedeelte, de 
pauze en bij het praktijkgedeelte de verplichte 1,5 meter afstand te behouden.

Wij hebben ons sanitair aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM. Er is 
desinfectiemiddel aanwezig op alle cruciale plekken in ons opleidingscentrum. 

Bij aanvang van de cursusdag krijgt elke cursist zijn eigen machine toegewezen. Het 
onderling wisselen van machines gedurende deze dag is NIET TOEGESTAAN. 

Na elke cursus desinfecteren wij zowel onze lesmaterialen, machines als de 
cursuslocatie grondig volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Heeft U milde verkoudheidsklachten of heeft u koorts, dan verzoeken wij U vriendelijk 
thuis te blijven. Wij verplaatsen uw cursus geheel kosteloos naar een ander moment.

Wij hanteren alle richtlijnen van het RIVM en passen deze aan indien er nieuwe 
richtlijnen ingesteld worden.

Dit alles doen wij om de verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te beper-
ken. Wij doen ons uiterste best om de service en dienstverlening te bieden die u van 
ons gewend bent. Daarom vragen wij U ook om uw medewerking te verlenen, door het 
handhaven van de door ons opgestelde maatregelen. 

Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoes-
ten, of een verhoging tot 38 graden. 
Dan geldt de volgende extra maatregel:

Heeft u (milde) 
verkoudheidsklachten?

Blijf thuis Beperk sociale
contacten

Schud geen handen Was uw handen 
regelmatig

Hoest en nies aan de bin-
nenkant van uw elleboog

Gebruik papieren
zakdoekjes


