Beste,
Hierbij vanuit Dennis Parket en Traprenovatie Breda een bericht over de gang van
zaken met het Corona virus.
Op dit moment lopen wij er als kleine ondernemer er tegenaan dat klussen worden
geannuleerd en verzet. Natuurlijk is dit een normaal verschijnsel in de vreselijke
periode waar we op dit moment in verkeren.
Niemand weet wat op dit moment de toekomst zal brengen, en voor iedereen is het
een soort van overlevingsmodus.
Graag vragen wij het volgende aan u,
Klanten:
Als u twijfelt of u de renovatie wil laten doorgaan houd ons dan op de hoogte, dit
om de eventuele inkoop klein te houden zodat wij niet een enorme voorraad krijgen
die een groot deel van onze liquiditeit in beslag neemt.
Houd u er ook rekening mee dat als een renovatie verzet gaat worden het een tijd
zal duren voordat de klus weer kan worden ingeplant, we doen dit altijd in overleg
maar we weten zelf op dit moment niet tot hoe lang de crisis zal gaan duren.
Graag verzoeken wij u om de aanbetalingen en facturen op tijd te voldoen als de
klussen doorgaan of zijn opgeleverd. Als de aanbetaling reeds heeft
plaatsgevonden en de renovatie wordt verschoven zal deze blijven staan en niet
worden terugbetaald, dit omdat wij de aanbetaling pas 14 dagen voor aanvang van
u vragen, en daarbij dus al kosten bij leveranciers zijn gemaakt. Na het uitvoeren
van de renovatie krijgt u de aanbetaling zoals normaal in mindering op de
eindfactuur.
Wij hopen dat u daar ook begrip voor heeft.
Opdrachtgevers:
Houd contact met de orders die op dit moment lopen zeker in de aankomende
weken. Zo weten jullie en wij wanneer er klussen door gaan en verzet gaan
worden. Zo kunnen wij eventueel meedenken in het verplaatsen van de klussen en
eventueel andere werkzaamheden van onszelf gaan verzetten. De agenda online zal
op dit moment wel te bekijken zijn maar er worden geen klussen zomaar
aangenomen zonder dat er contact is geweest met ons.
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Leveranciers:
Wij hebben een goed lopende VOF op dit moment en kunnen zeker een aantal
klappen opvangen, mocht het zo zijn dat er vanuit ons wel problemen in de
liquiditeit zullen ontstaan, zullen wij direct contact opnemen met jullie en kijken
hoe we tot een passende oplossing zullen komen. Er zal niet iets besteld gaan
worden zonder dat er klussen zullen worden uitgevoerd. Dit kan ook betekenen dat
lopende orders verplaatst of geannuleerd kunnen worden. Maar wij zullen er alles
aan doen om de bestellingen zo laat mogelijk te plaatsen.
Ingehuurde ZZPers:
Voor de opdrachten die wij bij jullie hebben staan, zal op dit moment nog niets
veranderen. Wij houden contact met onze klanten zodat wij op tijd aan kunnen
geven of er planningen gaan veranderen in de toekomst, dit zal altijd in overleg
gebeuren. Wij nemen altijd persoonlijk contact met u op als er opdrachten
verplaatst gaan worden.

Mocht er vanuit ons iets aan de hand zijn door het coronavirus zullen wij u ook op
de hoogte stellen over de gang van zaken, op dit moment is alles in orde en zullen
wij ons houden aan de regels van het kabinet en het RIVM.
Wij hopen dat we dit met iedereen netjes kunnen oplossen in deze moeilijke tijden
en vandaar ook ons bericht.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij wensen iedereen veel sterkte en een goede gezondheid in de aankomende
tijden.
Met vriendelijke groeten,
Dennis en Harold.
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