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In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten 

overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank 
Rotterdam. 

In all cases in which we act as offeror or supplier, our offers, assignments given to us and agreements concluded with us are subject to the 

METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS. These terms and conditions have been filed at the Registry of the Rotterdam District Court.  
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Mededeling Hoogenboom Valves betreft Corona virus. 

 

Het Corona-virus/covid-19 zet ons en vele ondernemingen voor een grote uitdaging. 

Ook bij Hoogenboom Valves worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. 

 

Uiteraard passen we de opgelegde maatregelen door de overheid toe, omdat de gezondheid van 

onze medewerkers, klanten en leveranciers voorop staat. 

 

In deze bijzondere tijden doen we er alles aan om onze dienstverlening voor u op peil te houden. 

De meeste kantoormedewerkers werken vanuit huis. Er is een minimale bezetting op kantoor.  

Iedereen is zoveel mogelijk bereikbaar via mail en telefoon.   

 

Onze productie blijft werkzaam, dankzij de ruime werkplaats is de nodige veilige afstand tussen 

onze medewerkers gegarandeerd.  

 

Leveringen worden met gepaste voorzorgen aangenomen en verzonden. De contacten met 

leveranciers en chauffeurs worden tot een minimum beperkt, steeds met inachtneming van een 

veilige afstand en volgens hygiëne-voorschriften. 

 

Mogelijk kunnen leveringen vertraging oplopen maar wij proberen dit tot een minimum te 

beperken en houden u hiervan tijdig op de hoogte. Wij vragen uw begrip hiervoor.  

 

Hoogenboom staat uiteraard voor u klaar om nieuwe projecten te bespreken. Daarnaast produceren 

wij de standaardkleppen zodat onze voorraad voor u beschikbaar blijft. 

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond! 

 

Team Hoogenboom Valves 

 


