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Zutphen, 16 maart 2020 
 

Betreft: Coronavirus 

 
Beste Smakelijk Thuys klant, 
 
In deze brief informeren wij u hoe wij omgaan met het coronavirus. 
Allereerst willen wij u laten weten dat wij de maaltijden bij u thuis blijven bezorgen. Voor de 
bescherming van uw gezondheid neemt Smakelijk Thuys alle nodige voorzorgsmaatregelen. Wij 
hanteren de richtlijnen van het RIVM en de GGD en nemen alle strikte hygiënemaatregels in 
acht. 
 
Dit is wat wij doen: 

 De bezorger draagt ter bescherming handschoenen en heeft een mondkapje bij zich. 
Daarnaast beschikt hij over desinfecterende gel. 

 Indien mogelijk vragen wij u de maaltijd op gepaste afstand bij de deur in ontvangst te 
nemen.  

 Wilt u liever geen contact met de bezorger, zet dan een krukje bij de voordeur. De bezorger 
zet de maaltijdbox op het krukje en neemt de lege maaltijdbox mee terug. Het 
bestelformulier kunt u bij voorkeur in de lege box leggen. 

 Bent u niet zo mobiel waardoor u de maaltijd niet kunt aannemen? Dan zal de bezorger 
gebruik maken van het mondkapje en de maaltijd bij u in de keuken en of koelkast 
neerzetten.  

 De bezorgauto’s worden na terugkeer gereinigd. 
 Alle maaltijdboxen worden extra goed gereinigd. 
 In de keuken worden extra voorzorgsmaatregelen getroffen middels interne protocollen. 
 Indien medewerkers ziekteverschijnselen vertonen met hoest, koorts en keelpijn zullen zij 

niet op het werk verschijnen. 

Wij volgen dagelijks de informatie van het RIVM en GGD. Wanneer de situatie omtrent het 
coronavirus verandert, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken op 0575 – 22 90 01 of op 06 – 25 13 86 90. 

 
Met vriendelijke groet, 

Smakelijk Thuys 
Sander Monsma en Anoek van Dijk-Roording 
 

info@smakelijkthuys.nl 
www.smakelijkthuys.nl 

 

 


