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Protocol omgang met klanten
inzake COVID-19

•Voorkomen is beter dan genezen!

•Daarom spreken wij graag met u af hoe wij inzake de COVID-19 

uitbraak (en bijbehorende maatregelen vanuit het RIVM) met u 

kunnen blijven samenwerken.

•Preventieve maatregelen die kans op mogelijke besmetting 

kunnen verkleinen worden door Exite nagestreefd.

•Hoe faciliteert Exite hierin gezien de huidige samenwerking 

tussen u en de mensen van Exite?

Welke maatregelen wij nemen

Wij nemen contact met u op om te
bespreken welke protocollen er
mogelijk in uw organisatie reeds van 
kracht zijn, zodat wij hier rekening
mee kunnen houden.

Voor geplande overleggen op locatie
stellen is er een
alternatief digitaal vergader-
medium beschikbaar

Inzake lopende
projectwerkzaamheden zal er
gezamenlijk afstemming
plaatsvinden.



Welke maatregelen treft Exite?

• Medewerkers met een mobiele functie worden verzocht zo veel 

mogelijk vanuit huis hun werkzaamheden op te pakken

• Bij Exite worden zakelijke bijeenkomsten op locatie (bij ons of 

bij u) waar mogelijk geminimaliseerd.

• Wij verzoeken onze medewerkers om in samenwerking met u 

zoveel mogelijk op afstand met elkaar samen te werken.

• Hiervoor zal Exite tools faciliteren om dit mogelijk te maken.

Goed om te weten

Wij houden middels preventieve 
maatregelen rekening met langere 
inkoop doorlooptijden, o.a. door 
onze hardware voorraden uit te 
breiden.

Wel adviseren wij u rekening te 
houden met mogelijke langere 
doorlooptijden.



Heeft u vragen?

• Heeft u vragen omtrent de gecommuniceerde maatregelen, de 

preventieve acties t.b.v. samenwerking en/of protocolvorming 

voor onze medewerkers vanuit uw organisatie?

• Of heeft u vragen omtrent dit protocol?

• Neem contact op met uw contactpersoon

RIVM is leidend

Voor alsnog betreffen de 
gecommuniceerde maatregelen in 
dit schrijven vanuit Exite genomen 
preventieve maatregelen.

De richtlijnen van het RIVM zijn 
daarnaast leidend voor huidige en 
mogelijke vervolgmaatregelen.

Houd daarom de website van RIVM 
goed in de gaten!

https://www.rijksoverheid.nl/onde
rwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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