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COVID 19

Geachte heer, geachte mevrouw,

Zoals u weet, heeft het COVID-19 coronavirus zich gedurende de voorbije dagen op een ongeziene
schaal verspreid, en werd de uitbraak op 11 maart door de Wereld Gezondheidsorganisatie erkend als
een pandemie.
De effecten van deze pandemie, die noodzaakt tot insluiting (zogenaamde “containment”) en het
nemen van beschermende maatregelen zowel door publieke autoriteiten, welke maatregelen ook
meer in het algemeen zijn ingegeven door onze wettelijke verplichting om de veiligheid van onze
werknemers te waarborgen, wegen nu zwaar door op onze organisatie en de middelen die worden
ingezet om onze diensten te verlenen.
De impact op ons bedrijf laat zich op verschillende manieren voelen en treft alle entiteiten in onze
volledige organisatie.
Gezien de huidige situatie, legt ons bedrijf thuiswerk op aan haar werknemers wat het functioneren
binnen onze teams kan compliceren en het uitvoeren van bepaalde taken bemoeilijkt. Bijgevolg zijn
veel werknemers niet fysiek op kantoor aanwezig.
Ons bedrijf legt ook beperkingen op betreffende mobiliteit en zakenreizen.
Dezelfde maatregelen worden mogelijks genomen door onze partners en onderaannemers, met
dezelfde gevolgen.
We kunnen u verzekeren dat alles in het werk wordt gesteld om de impact van deze maatregelen op
uw project(en) tot een minimum te beperken.
Wij kunnen echter niet uitsluiten dat de gecombineerde effecten van deze impact ons bedrijf
mogelijkerwijze in een positie zal brengen die het materieel of substantieel onmogelijk maakt om onze
verplichtingen uit te voeren binnen de contractueel overeengekomen termijnen.
Wij zullen u op de hoogte houden indien de situatie verder evolueert.
Hoogachtend,
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