
 

 
 

 

 

 

Zwijndrecht, maart 2020 

 

Beste klant, 

 

Langs deze weg stellen wij u op de hoogte van de wijze waarop Atlas Copco Compressors Nederland 

omgaat met de uitbraak van het COVID-19 virus. Wij begrijpen dat uw persluchtinstallatie essentieel 

is voor uw bedrijfsvoering, daarom doen wij onze uiterste best u in deze moeilijke situatie zo goed 

mogelijk van dienst te zijn en te blijven. We hopen op uw begrip en flexibiliteit wanneer wij door de 

huidige omstandigheden niet de service kunnen bieden die u van ons gewend bent. 

 

Atlas Copco Compressors Nederland levert producten en service aan cruciale sectoren, zoals 

ziekenhuizen, waterzuiveringen, farmaceutische bedrijven en voedingsmiddelenbedrijven. Wij doen 

er alles aan om de continuïteit van deze productieprocessen te waarborgen. In dat kader hebben wij 

een aantal maatregelen getroffen. Deze kunt u lezen op: 

 

https://www.atlascopco.com/nl-nl/media/nieuws/bedrijfsmaatregelen-tegen-coronavirus 

 

Onze bereikbaarheid: 

Tijdens kantooruren (8.15 uur tot 16.45 uur) zijn wij gewoon bereikbaar. U kunt direct met onze  

medewerkers contact opnemen via de u bekende telefoonnummers, ongeacht of zij vanuit huis 

werken. Buiten de standaard kantoortijden kunt u ons centrale telefoonnummer bellen, u wordt dan 

doorverbonden met onze boodschappendienst. 

 

Centrale telefoonnummer 24/7:   078 - 6230 230    

Algemeen mailadres:     service.nla@nl.atlascopco.com 

 

Service monteurs: 

Bezoekt onze service monteur u op locatie dan verzoeken wij u hem in staat te stellen de richtlijnen 

van het RIVM op te volgen. Dit betekent onder andere dat hij te allen tijde 1,5 meter afstand moet 

kunnen houden en zijn handen moet kunnen wassen. Verder stellen wij het op prijs dat hij gebruik 

kan maken van sanitaire voorzieningen. De veiligheid van onze service monteurs en die van u staan 

bij ons voorop! Mocht het door omstandigheden nodig zijn een bezoek te verplaatsen dan vertrouwen 

wij op uw begrip en inschikkelijkheid 

 

Wij hopen dat u veilig en gezond blijft. Heeft u nog u vragen of opmerkingen, laat ze ons weten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Atlas Copco Compressors Nederland  

 

Mariska Mathieu 

Business Line Manager CTS 
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