Geachte relatie,
Graag willen wij u middels deze brief op de hoogte stellen van diverse maatregelen die GINAF tegen
het Coronavirus heeft genomen. Daarnaast zullen we een aantal gevolgen benoemen die wij
voorzien voor u.

Maatregelen GINAF
GINAF neemt het welzijn van zijn personeel zeer serieus en volgt daarom de adviezen van het RIVM
en GGD op. Een aantal van onze werknemers werkt uit voorzorg vanuit huis, en zijn dus vooralsnog
bereikbaar. Onze productie blijft (voor zover mogelijk) draaien, en onze Partsline en After Sales
blijven ook bereikbaar.
Bezoekers
GINAF ontvangt geen bezoekers zonder afspraak en we raden u ten zeerste aan om uw afspraak tot
nader order opnieuw in te plannen. Indien dit niet mogelijk is willen wij graag het volgende aan u
vragen:
- gebruik de desinfecterende gel bij onze balie
- geef geen hand aan de werknemer(s) waar u een afspraak mee heeft
- hanteer de voorgeschreven afstand die het RIVM adviseert
Leveranciers
Leveranciers kunnen zich melden bij het magazijn. Voor chauffeurs gelden de volgende maatregelen:
- gebruik de desinfecterende gel
- geef geen hand aan onze magazijnwerknemer(s)
- hanteer de voorgeschreven afstand die het RIVM adviseert

Gevolgen Coronavirus
Ondanks dat de productie nog volop draait, voorzien wij problemen. Veel van onze leveranciers
hebben gemeld dat onderdelenleveringen vertraagd zijn. Een aantal fabrieken onderdelen voor ons
maken hebben de deuren gesloten en hun productie stil gelegd. Zoals u zult begrijpen zal dat voor
vertraging van onze productie zorgen. Dit betekent dat er mogelijk een aantal voertuigen later
geleverd zal worden dan gepland. Voor zover als mogelijk zullen we doorgaan met onze productie.
Momenteel is niet bekend wat de ontwikkeling van het Coronavirus zal zijn, de genomen
maatregelen kunnen daarom wijzigen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk
op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet,
De directie van GINAF Trucks Nederland B.V.

Dear Sir/Madam,
We would like to inform you by means of this letter about various measures that GINAF has taken
against the Corona virus. In addition, we will list several consequences that we anticipate for you.

Measures GINAF
GINAF takes the well-being of its personnel very seriously and therefore follows the advice of RIVM
and GGD. A few our employees work from home as a precaution and are therefore still available. Our
production continues to run (as far as possible), and our Partsline and After Sales department also
remain available.
Visitors
GINAF shall not receive any visitors without appointment, and we strongly recommend to reschedule
your appointment until further notice. If this is not possible, we would like to ask you the following:
- use the disinfectant gel at our desk
- do not shake hands with the employee(s) you have an appointment with
- use the prescribed distance advised by RIVM
Suppliers
Suppliers can report to the warehouse. The following measures apply to drivers:
- use the disinfectant gel
- do not shake hands with our warehouse employee (s)
- use the prescribed distance advised by RIVM

Consequences Coronavirus
Although production is still in full swing, we anticipate problems. Many of our suppliers have
reported that parts deliveries have been delayed. Several factories making parts for us have closed
their doors and stopped their production. As you will understand, this will delay our production. This
means that some vehicles may be delivered later than planned. As far as possible we will continue
our production.
It is currently unknown what the development of the Coronavirus will be, so the measures taken may
change. If that is the case, we will inform you as soon as possible.
Kind regards,
The management team of GINAF Trucks Nederland B.V.

