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Beste ondernemers, 

 

Sinds kort kunt u uw producten aanbieden via Click & Collect. Vanwege de barre weersomstandigheden 

is het fijn als uw klanten hun bestelling binnen kunnen afhalen. En uw medewerkers warm blijven. 

Daarom heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord besloten dat u uw hal of een klein stuk van uw entree 

open mag stellen voor afhaal. 

 

De regels op een rij 

● Heeft u een hal? Dan mogen klanten uw hal een paar meter binnen lopen en hun bestelling bij 

een medewerker afhalen. 

● Heeft u geen hal? Dan kunt u een klein deel van uw entree gebruiken voor dezelfde functie, mits 

u dit stuk afschermt van de rest van uw winkel. 

● Zorg dat er maximaal 1 klant tegelijk in uw hal/afgeschermde entree staat en dat deze persoon 

minimaal 1,5 meter afstand houdt. 

● Zorg dat klant en personeel te allen tijde een mondkapje dragen. 

● Deze regels gelden tot de winkels weer helemaal open mogen of tot het moment dat ze in het 

slechtste geval weer helemaal dicht moeten.  

 

Heeft u nog vragen? 
Als u nog een vraag heeft, kunt u contact opnemen met Michiel Ytsma, Adviseur Bedrijven van de 
afdeling Ruimte, via michiel.ytsma@landerd.nl. U kunt met hem indien nodig ook een bel- of 
videoafspraak maken. 
 

We hopen dat veel mensen uw winkel ondanks de kou toch weten te vinden! 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester van Landerd, 
 

{{Signer1}} 
 
  

M.C. Bakermans 
 
Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij  gebruik van een digitale 
ondertekening. Daarom  bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening. 
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