
COVID-19 maatregelen bij Uniek Staal B.V. 
  
We zijn zoals u van ons gewend bent op afspraak open. 
  
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners staat voorop. 
Daarom houden we bij Uniek Staal de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauw in de 
gaten en treffen we waar nuttig en nodig maatregelen. We volgen daarbij de algemene 
richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten.  
 
Tijdens deze vervelende tijd hebben we ook goed nieuws: onze werkzaamheden kunnen 
volledig contactloos! Daarom zijn we gewoon geopend en kunnen we al onze 
werkzaamheden blijven uitoefenen. We begrijpen dat u het juist in deze tijd wat gezelliger in 
huis wilt maken. Om die reden hanteren we nu voor al het binnenwerk, zoals een stalen 
deur, trap of meubel, een extra korte levertijd. Binnen 3 weken een op maat gemaakte 
stalen deur of meubel? Wij maken het voor u mogelijk!  
 
Wilt u wachten tot na de crisisperiode met de montage? Dat is ook mogelijk. We maken de 
producten dan alvast op maat en bewaren ze voor u. Na de crisisperiode komen we de 
producten monteren.  
 
Hieronder vindt u extra informatie over hoe we ons aan de richtlijnen houden tijdens 
verschillende contactloze contactmomenten.  
  
Oriëntatiegesprek / bezoek aan onze showroom 
 

• We ontvangen alleen bezoek op afspraak. Een afspraak maken kan per telefoon, 
whatsapp of e-mail. 

• Tijdens een oriëntatiegesprek houden we altijd anderhalve meter afstand. 

• We schudden geen handen.  

• We ontvangen maximaal twee personen per afspraak.  

• De bezoekruimte wordt na ieder gesprek schoongemaakt. 
  

Inmeten op locatie 
 

• Er komt één persoon inmeten. Voor grote klussen komen er maximaal twee 
personen inmeten.  

• Het inmeten duurt tussen de dertig en zestig minuten. 

• Tijdens het inmeten mogen er maximaal drie personen in de ruimte aanwezig zijn 
(inclusief onze medewerkers). 

• We houden altijd anderhalve meter afstand. 

• Ook tijdens het inmeten schudden we geen handen. 
  

Montage op locatie (eventueel ook uit te stellen tot na de Coronacrisis) 
 

• We komen met een team van maximaal 3 personen voor de montage. 

• Tijdens de montage mogen er maximaal drie personen in de montageruimte 
aanwezig zijn (inclusief onze medewerkers).  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
http://www.uniekstaal.nl/contact/
http://www.uniekstaal.nl/contact/


• We houden altijd anderhalve meter afstand. 

• Ook tijdens de montage schudden we geen handen. 

• Montage kan indien gewenst ook na de crisisperiode.  
 
Levertijden 
 

• Wanneer we materialen uit het buitenland moeten bestellen, kan het zijn dat we 
te maken krijgen met een iets langere levertijd. 

• De extra korte levertijd geldt voor binnenwerk dat we in huis kunnen produceren.  
 
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 

https://www.uniekstaal.nl/contact/

