
Ruit herstellen? Seuren bellen!

Bezoek ook onze showroom: Tarweweg 11, 6534 AM Nijmegen  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Glas: enkel glas, veiligheids-, isolatie-, zonwerend-, en brandwerend glas en voorzetramen. Spiegels: Met of zonder facet in elke gewenste maat.
Glasbewerkingen: scherpaf slijpen, poly- en facetslijpen en gaten boren. Kunststoffen: acrylaat-, plexi-, en lexanglas. 
Folies: decoratieve, zonwerende, inbraakvertragende en inkijkbelemmerende folies.
Specialiteiten: hardglazen deuren en ramen, glas in lood, glasdecoraties en schuiframen/loketten.

Geachte klant,
om ieders gezondheid te beschermen volgen onze glaszetters 
nauwgezet de Corona-richtlijnen van het RIVM. 
Wij hopen op uw medewerking.

• De glaszetter reinigt voordat hij bij u aanbelt zorgvuldig zijn handen.

• De glaszetter doet na het aanbellen een paar stappen achteruit om u in de gelegenheid te  
 stellen veilig de deur open te doen.

•  De glaszetter zal u uiteraard geen hand geven.

•  De glaszetter informeert voordat hij binnenkomt of er iemand in de woning aanwezig is die 
 gezondheidsklachten heeft, die te maken kunnen hebben met een Corona-besmetting. 
 Denkt u daarbij aan hoesten, niezen, neusverkoudheid en/of verhoging/koorts. 

  Als er iemand in de woning aanwezig is met gezondheidsklachten die mogelijk wijzen  
 op een Corona-besmetting, maar ook als de glaszetter daar twijfels over heeft, gaat de 
 afspraak niet door en zal de glaszetter weer vertrekken.
 Seuren neemt in dat geval contact met u op voor overleg over een nieuwe afspraak.

 Tip: U kunt ons natuurlijk ook vooraf even bellen als er aanleiding is om de afspraak af te 
 blazen. Dat scheelt ons een rit en bespaart iedereen een mogelijk risicovolle situatie.

•  De glaszetter zal voortdurend 1,5 meter afstand tot u houden. Geeft u hem daar alstublieft  
 ook de gelegenheid voor. Blijf uit zijn buurt, maak ruimte en zorg ervoor dat er bijvoorbeeld  
 geen meubels of voorwerpen in de weg staan die het afstand houden bemoeilijken.   
 Maak vooraf de werkplek (bijv. vensterbank) waar de glaszetter aan de slag moet leeg.

Op deze manier kunnen we de klus klaren op de manier 
die u van ons gewend bent: veilig en vakkundig. 
Hartelijk dank vast voor uw medewerking!

Het team van Seuren 24-uurs glasservice
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In verband met het Corona-virus is onze showroom op dit moment gesloten.
Kijk op www.seuren.nl voor meer informatie.


