
Welke maatregelen nemen we tot 1 juni 2020  
Beste relatie,  

Gezien de recente ontwikkelingen willen we je graag extra informeren.  
 
Vanaf heden zijn wij uitsluitend via telefoon of Email bereikbaar.  Dit omdat uw gezondheid en die van ons en 
onze medewerkers voorop staat.   
 
Voor een veilige afhandeling vragen we om begrip te hebben:    
 
We hebben besloten om het uitvoeren van installaties en services aan huis tijdelijk stop te zetten.  
 
Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend en hopen u snel weer van dienst te kunnen zijn. Houd onze website in de 
gaten voor alle actuele informatie met betrekking tot onze maatregelen.  
 
Wij willen alvast bedanken voor het begrip en wensen veel sterkte toe in deze tijden.  
    

  

Geachte Cursist,  

Assist Inhome Cursussen blijft bereikbaar voor u !  

Het coronavirus breidt zich steeds verder uit. Ook Assist Inhome cursussen heeft daarom maatregelen genomen.  

Daarom zijn de cursussen voor de maand maart, april en mei afgezegd Wanneer de cursussen na 1 juni weer 

hervat worden, krijgen jullie allemaal persoonlijk bericht  

Niet alleen om de risico’s voor ons allemaal, en onze omgeving te beperken. Maar ook zodat wij u kunnen blijven 

helpen! Onze dienstverlening vinden wij namelijk belangrijk voor u.  

Hoe kunt u mij bereiken?  

Is het geen spoed? Dan kunt u het beste via e-mail contact met mij opnemen. Omdat ik deels vanuit huis zal 

werken. Bij spoed kunt u mij natuurlijk gewoon bellen.   

  

Openingstijden De telefonische bereikbaarheid is tijdelijk aangepast.  
U kunt mij het best bereiken tussen 09.30 uur en 17.30 uur.  Ik hoop op uw begrip!  
 
Volledige inzet voor u als cursist  

✔ Uiteraard houd ik mij aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid.   

✔ Als dat kan, werk ik daarom vanuit huis.  

✔ telefonisch en via e-mail goed bereikbaar voor u.  

✔ We kunnen digitaal voor u blijven werken, via Onedrive.live.com in de Cloud.   

✔ En blijven voor de volle 100% inzetten voor de cursisten.  
 
Met vriendelijke groeten, Hub G Verhees E-mail: hubg.verhees@assistinhome.nl  06 3047 6724  
www.assistinhome.nl   
 


