
 

 

 

 

 

Mededeling coronavirus 

 

 

Voor onze klanten en zakenpartners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

 

De gebeurtenissen die verband houden met de verspreiding van het coronavirus zijn dramatisch en 

hebben gevolgen die voor langere tijd voelbaar zullen zijn. Het is duidelijk geworden dat we voor 

ongekende uitdagingen staan om deze ontwikkeling het hoofd te bieden. 

 

Inspectie en keuringen van technische installaties, als ook het uitoefenen van het toezicht op het 

ontwerp, de fabricage en het ingebruikneming van drukapparatuur is een activiteit die ook in deze 

tijd of misschien juist in deze tijd doorgang moeten kunnen blijven vinden. 

 

Energie Consult Holland B.V. is om die reden nog steeds beschikbaar met zijn dienstverlening 

waarbij wij de volgende principes hanteren: 

- De veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten is altijd een topprioriteit. 

- We monitoren actief de situatie, beoordelen continu de gevaren, ons handelen is risico 

gebaseerd en wij zijn bereid om onmiddellijk wijzigingen aan te brengen als de situatie 

daarom vraagt. 

- Onze medewerkers houden zich strikt aan de eisen van de overheid, in het bijzonder de 

hygiëne en gezondheidsaanbevelingen van het RIVM. 

- Ten aanzien van onze klanten en zakenpartners, werknemers en families zijn wij 

verantwoordelijk om in ons handelen alert te zijn, communicatief, preventief,  

voorbereid en de bereidheid hebben om hierin transparant te zijn. 

 

Ondanks de huidige moeilijke randvoorwaarden streven wij ernaar om de best mogelijke 

dienstverlening te blijven bieden om te voorzien in de behoeften van onze klanten en partners. 

 

Neem gerust contact met ons op voor vragen en details. Wij staan voor iedereen klaar. Meer 

informatie stellen wij graag beschikbaar. 

 

We maken van de gelegenheid gebruik om u, uw medewerkers en uw familieleden veel kracht en 

vertrouwen te geven om de huidige en toekomstige uitdagingen te overwinnen. Blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie 

Energie Consult Holland B.V. 

 

Hertzstraat 14, 6716 BT Ede 

Telefoon : 0318 – 551106 

 

E-mail : info@energieconsult.nl  

Website : www.energieconsult.nl  

 

BTW NL8237.95.676.B.01 

KvK Centraal Gelderland 30126804 

IBAN NL76 RABO 0395 1061 68 

SWIFT-code: RABONL 2U 

mailto:info@energieconsult.nl
http://www.energieconsult.nl/

