
Corona-richtlijnen
voor iedereen 

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Handen wassen 
(40-60sec).

Doe dit regelmatig en voldoende  
lang (minstens 40-60 seconden)  
met water en zeep of een 
desinfecterende handgel.

Respecteer de 
social distance.

Houd te allen tijde minstens  
1,5 meter afstand van elkaar. 
Ga niet tegelijk met meerdere 
personen door één deur of 
doorgang.

Papieren  
zakdoek.

Gebruik elke keer een nieuwe 
papieren zakdoek en gooi deze na 
gebruik onmiddellijk weg.

Hoesten  
of niezen.

Gebruik de binnenkant van de 
elleboog indien er geen papieren 
zakdoek voorradig is.

Bij ziekte.

Hier worden de algemene 
richtlijnen van de overheid gevolgd 
en bij coronabesmetting wordt de 
werkgever verwittigd zodat kan 
nagegaan worden met wie de 
werknemer in contact is geweest.



Corona-richtlijnen voor de
balie

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Geef voorwerpen
op een veilige

manier door.

Neem grote voorwerpen 
(pakketten) aan mits respecteren 
van social distancing.

Leg sleutels/kleine voorwerpen in 
een schaal en desinfecteer deze 
schaal regelmatig.

Raak je gezicht niet aan na het 
doorgeven van het voorwerp.

Betalingen gebeuren best 
zoveel mogelijk elektronisch en 
contactloos. 

Ontsmet de betaalterminal voor en 
na elk gebruik. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.

Gebruik hiervoor 
desinfecterende gel.

Plaats een 
preventiescherm 
en maak gebruik 

van beschermende 
handschoenen en 

mondmasker.

Elektronisch of  
contactloos 

betalen.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Desinfecteer 
regelmatig je 

handen.

Plaats een preventiescherm op  
de balie met al dan niet een 
doorgeefluik.

Blijf bij elk contact met de klant 
achter het preventiescherm. 

Draag beschermende hand-
schoenen en een mondmasker.



Corona-richtlijnen voor de
receptie van voertuigen

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Draag beschermende hand-
schoenen en een mondmasker.

Respecteer de 
social distance.

Respecteer steeds de sociale 
afstand: houd  minstens 1,5 meter 
afstand van elkaar.

Geef voorwerpen 
op een veilige 

manier door.

Desinfecteer de onderdelen die de 
klant aanraakt (zoals het stuur) 
en ook alle andere onderdelen 
die aangeraakt werden om het 
voertuig te verplaatsen.
 
Overhandig de gedesinfecteerde 
sleutels in een desinfecteerbare 
schaal.

Afspraken per mail 
of telefoon. 

Het vastleggen van afspraken 
gebeurt via een telefoongesprek of 
per mail.

Documenten 
ondertekenen met 

eigen pen. 

Laat de klant zoveel mogelijk 
zijn eigen pen gebruiken om 
documenten te ondertekenen.

Elektronisch of  
contactloos 

betalen.

Betalingen gebeuren best 
zoveel mogelijk elektronisch en 
contactloos. 

Ontsmet de betaalterminal voor en 
na elk gebruik. 

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Desinfecteer na de herstelling het 
interieur en het exterieur van het 
voertuig. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.



Corona-richtlijnen voor de
werkplaats

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Draag beschermende 
handschoenen en eventueel een 
mondmasker.

Vermijd het gebruik van  
gemeenschappelijk gereedschap 
of ontsmet desgevallend het 
materiaal bij het wisselen van 
gebruiker.

Respecteer de 
social distance.

Respecteer steeds de sociale 
afstand: houd  minstens 1,5 meter 
afstand van elkaar.

Desinfecteer 
het voertuig 

voor en na de 
werkzaamheden.

Ontsmet sleutels, 
stuur, versnellingspook, 
richtingaanwijzers, deurgrepen en 
dashboard van het voertuig na de 
werkzaamheden. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.

Desinfecteer alle 
voorwerpen

waarmee je in 
contact komt.

Ontsmet handvaten van de 
gereedschappen, deurklinken, 
schakelaars, toetsenborden, 
enz. voor het hervatten van de 
werkzaamheden. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.



Corona-richtlijnen voor
showroom & wachtruimtes

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

MAX één klant  
per 10m2 .

Max. één klant per 10m2.

Tussen elke wachtende is er 
minimaal een afstand van 1,5 
meter. 

Houd te allen tijde minstens  
1,5 meter afstand van elkaar. 
Ga niet tegelijk met meerdere 
personen door één deur of
doorgang.

Plaatsnemen in een voertuig 
gebeurt onder begeleiding van de 
verkoper/medewerker, waarna het 
voertuig ontsmet moet worden.

Tafels/stoelen worden regelmatig 
ontsmet. 

Aangeboden voedingswaren zijn 
verpakt. 

Zelfbedieningstoestellen worden  
buiten werking gesteld.  

Er is steeds desinfecterende 
handgel voor de klanten ter 
beschikking.

Respecteer de 
social distance.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Voedingswaren 
zijn steeds 

verpakt.

Handgel ter 
beschikking.



Corona-richtlijnen voor
testritten en afleveren van voertuigen

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Bij thuislevering overhandigt 
de bezorger op afstand 
de documenten en de 
gedesinfecteerde sleutel  
in een plastic zak.

Desinfecteer het exterieur en 
interieur van het voertuig voor en 
na gebruik.

Testritten worden niet aanbevolen 
zolang het verbod op  
niet-essentiële verplaatsingen geldt.

Plaatsnemen in een voertuig gebeurt 
onder begeleiding van de verkoper/
medewerker.

Vervoer van personen kan
gebeuren indien een afstand van
1,5m tussen de inzittenden kan
worden gegarandeerd.

De terugrit in het tweede voertuig 
gebeurt eveneens met respect voor 
de sociale afstand.

Draag wegwerphandschoenen bij 
de overhandiging van de sleutels.

Kopers worden bij voorkeur door de 
opties van het voertuig/materieel 
geleid tijdens een video- of 
telefoongesprek.

Respecteer de 
social distance.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Kies voor een 
videogesprek.



Corona-richtlijnen voor de
carwash

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Respecteer de 
social distance.

Houd te allen tijde minstens  
1,5 meter afstand van elkaar. 
Ga niet tegelijk met meerdere 
personen door één deur of 
doorgang.

Klanten moeten  
in hun wagen  
blijven zitten.

In de wasstraat worden klanten 
gevraagd om in de wagen te blijven 
zitten.

Bij handcarwashes neemt de 
klant na het uitstappen voldoende 
afstand van de medewerkers.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Stofzuigers worden tussen  
2 klanten door ontsmet.

Ontsmet het voertuig en de sleutels 
vooraleer ze aan de klant te 
overhandigen.

Elektronisch of  
contactloos 

betalen.

Betalingen gebeuren best 
zoveel mogelijk elektronisch en 
contactloos. 

Ontsmet de betaalterminal voor en 
na elk gebruik. 

Draag beschermende 
handschoenen en een 
mondmasker.



Corona-richtlijnen
voor iedereen 

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Handen wassen 
(40-60sec).

Doe dit regelmatig en voldoende  
lang (minstens 40-60 seconden)  
met water en zeep of een 
desinfecterende handgel.

Respecteer de 
social distance.

Houd te allen tijde minstens  
1,5 meter afstand van elkaar. 
Ga niet tegelijk met meerdere 
personen door één deur of 
doorgang.

Papieren  
zakdoek.

Gebruik elke keer een nieuwe 
papieren zakdoek en gooi deze na 
gebruik onmiddellijk weg.

Hoesten  
of niezen.

Gebruik de binnenkant van de 
elleboog indien er geen papieren 
zakdoek voorradig is.

Bij ziekte.

Hier worden de algemene 
richtlijnen van de overheid gevolgd 
en bij coronabesmetting wordt de 
werkgever verwittigd zodat kan 
nagegaan worden met wie de 
werknemer in contact is geweest.



Corona-richtlijnen voor de
balie

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Geef voorwerpen
op een veilige

manier door.

Neem grote voorwerpen 
(pakketten) aan mits respecteren 
van social distancing.

Leg sleutels/kleine voorwerpen in 
een schaal en desinfecteer deze 
schaal regelmatig.

Raak je gezicht niet aan na het 
doorgeven van het voorwerp.

Betalingen gebeuren best 
zoveel mogelijk elektronisch en 
contactloos. 

Ontsmet de betaalterminal voor en 
na elk gebruik. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.

Gebruik hiervoor 
desinfecterende gel.

Plaats een 
preventiescherm 
en maak gebruik 

van beschermende 
handschoenen en 

mondmasker.

Elektronisch of  
contactloos 

betalen.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Desinfecteer 
regelmatig je 

handen.

Plaats een preventiescherm op  
de balie met al dan niet een 
doorgeefluik.

Blijf bij elk contact met de klant 
achter het preventiescherm. 

Draag beschermende hand-
schoenen en een mondmasker.



Corona-richtlijnen voor de
receptie van voertuigen

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Draag beschermende hand-
schoenen en een mondmasker.

Respecteer de 
social distance.

Respecteer steeds de sociale 
afstand: houd  minstens 1,5 meter 
afstand van elkaar.

Geef voorwerpen 
op een veilige 

manier door.

Desinfecteer de onderdelen die de 
klant aanraakt (zoals het stuur) 
en ook alle andere onderdelen 
die aangeraakt werden om het 
voertuig te verplaatsen.
 
Overhandig de gedesinfecteerde 
sleutels in een desinfecteerbare 
schaal.

Afspraken per mail 
of telefoon. 

Het vastleggen van afspraken 
gebeurt via een telefoongesprek of 
per mail.

Documenten 
ondertekenen met 

eigen pen. 

Laat de klant zoveel mogelijk 
zijn eigen pen gebruiken om 
documenten te ondertekenen.

Elektronisch of  
contactloos 

betalen.

Betalingen gebeuren best 
zoveel mogelijk elektronisch en 
contactloos. 

Ontsmet de betaalterminal voor en 
na elk gebruik. 

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Desinfecteer na de herstelling het 
interieur en het exterieur van het 
voertuig. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.



Corona-richtlijnen voor de
werkplaats

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Draag beschermende 
handschoenen en eventueel een 
mondmasker.

Vermijd het gebruik van  
gemeenschappelijk gereedschap 
of ontsmet desgevallend het 
materiaal bij het wisselen van 
gebruiker.

Respecteer de 
social distance.

Respecteer steeds de sociale 
afstand: houd  minstens 1,5 meter 
afstand van elkaar.

Desinfecteer 
het voertuig 

voor en na de 
werkzaamheden.

Ontsmet sleutels, 
stuur, versnellingspook, 
richtingaanwijzers, deurgrepen en 
dashboard van het voertuig na de 
werkzaamheden. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.

Desinfecteer alle 
voorwerpen

waarmee je in 
contact komt.

Ontsmet handvaten van de 
gereedschappen, deurklinken, 
schakelaars, toetsenborden, 
enz. voor het hervatten van de 
werkzaamheden. 

Gebruik hiervoor 
desinfecterende spray.



Corona-richtlijnen voor
showroom & wachtruimtes

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

MAX één klant  
per 10m2 .

Max. één klant per 10m2.

Tussen elke wachtende is er 
minimaal een afstand van 1,5 
meter. 

Houd te allen tijde minstens  
1,5 meter afstand van elkaar. 
Ga niet tegelijk met meerdere 
personen door één deur of
doorgang.

Plaatsnemen in een voertuig 
gebeurt onder begeleiding van de 
verkoper/medewerker, waarna het 
voertuig ontsmet moet worden.

Tafels/stoelen worden regelmatig 
ontsmet. 

Aangeboden voedingswaren zijn 
verpakt. 

Zelfbedieningstoestellen worden  
buiten werking gesteld.  

Er is steeds desinfecterende 
handgel voor de klanten ter 
beschikking.

Respecteer de 
social distance.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Voedingswaren 
zijn steeds 

verpakt.

Handgel ter 
beschikking.



Corona-richtlijnen voor
testritten en afleveren van voertuigen

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Bij thuislevering overhandigt 
de bezorger op afstand 
de documenten en de 
gedesinfecteerde sleutel  
in een plastic zak.

Desinfecteer het exterieur en 
interieur van het voertuig voor en 
na gebruik.

Testritten worden niet aanbevolen 
zolang het verbod op  
niet-essentiële verplaatsingen geldt.

Plaatsnemen in een voertuig gebeurt 
onder begeleiding van de verkoper/
medewerker.

Vervoer van personen kan
gebeuren indien een afstand van
1,5m tussen de inzittenden kan
worden gegarandeerd.

De terugrit in het tweede voertuig 
gebeurt eveneens met respect voor 
de sociale afstand.

Draag wegwerphandschoenen bij 
de overhandiging van de sleutels.

Kopers worden bij voorkeur door de 
opties van het voertuig/materieel 
geleid tijdens een video- of 
telefoongesprek.

Respecteer de 
social distance.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Kies voor een 
videogesprek.



Corona-richtlijnen voor de
carwash

Hou het veilig en zorg voor elkaar.
Neem bij vragen steeds contact op met je verantwoordelijke.

Maak gebruik van 
beschermende 

handschoenen en 
mondmasker.

Respecteer de 
social distance.

Houd te allen tijde minstens  
1,5 meter afstand van elkaar. 
Ga niet tegelijk met meerdere 
personen door één deur of 
doorgang.

Klanten moeten  
in hun wagen  
blijven zitten.

In de wasstraat worden klanten 
gevraagd om in de wagen te blijven 
zitten.

Bij handcarwashes neemt de 
klant na het uitstappen voldoende 
afstand van de medewerkers.

Desinfecteer 
alle voorwerpen 

waarmee je in 
contact komt.

Stofzuigers worden tussen  
2 klanten door ontsmet.

Ontsmet het voertuig en de sleutels 
vooraleer ze aan de klant te 
overhandigen.

Elektronisch of  
contactloos 

betalen.

Betalingen gebeuren best 
zoveel mogelijk elektronisch en 
contactloos. 

Ontsmet de betaalterminal voor en 
na elk gebruik. 

Draag beschermende 
handschoenen en een 
mondmasker.


