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Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Alg. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie – FME-CWM. 

 

Zwolle, 17 maart 2020 

 

Betreft: impact en maatregelen COVID-19 (Corona) virus 

 

Geachte relatie, 

Door de snelle ontwikkelingen rondom het COVID-19 (Corona) virus in Europa willen wij u een update geven hoe wij 
binnen Turck B.V. alles in het werk stellen om uw business maximaal door te laten gaan. Hierbij staat de gezondheid van u 
als klant en onze eigen medewerkers uiteraard voorop. 

Monitoren leverbetrouwbaarheid 
Sinds januari hebben wij met onze productie- en distributielocaties intensieve contacten opgestart rondom de uitbraak van 
het COVID-19 virus (“Corona-virus”) en overleg gehad over de verwachte impact op de toelevering van de producten aan 
onze klanten. Met die informatie hebben we tot nu toe de leverbetrouwbaarheid van de producten naar onze klanten 
zoveel mogelijk op het normale niveau kunnen houden. We hebben gerelateerde vragen tot nu toe op individuele basis 
kunnen beantwoorden. 
 
Richtlijnen 
Wij volgen de richtlijnen, zoals afgegeven door onze regering en het RIVM, en zullen daar waar mogelijk zoveel mogelijk 
vanuit huis werken. Wij gaan de komende tijd dan ook geen klanten bezoeken. Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar voor 
al uw vragen op telefoonnummer 038-4227750 of per email info@turck.nl. De orders zullen gewoon verwerkt en 
uitgeleverd worden. Het is mogelijk, indien gewenst, om bestellingen op een afwijkend adres te laten bezorgen. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze eigen medewerkers, maar ook naar onze relaties. 

Mocht u verder vragen of opmerkingen hebben, vernemen wij dat graag van u zodat we samen kunnen zoeken naar de 
juiste oplossing. 

Wij wensen u veel succes en sterkte toe in deze bijzondere periode en hopen elkaar zo snel mogelijk weer gezond te 
kunnen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

 
Frans Brouwer 
Directeur 
Turck B.V. 


