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Beste <<Voornaam>>, 
  
In deze onzekere tijd, met het Coronavirus, willen we onze relaties graag een
update geven over wat er aan onze kant gebeurt. 
 
Op dit moment produceren onze fabrieken ongeveer 75% van hun capaciteit
en deze wordt dagelijks groter. Hoewel de productie nog soepel verloopt,
verwachten we een minimale productievertraging voor onze productlijnen.
Hier in Nederland hebben we voorraad beschikbaar voor de best verkochte
modellen en zullen we onze voorraadniveaus nauwlettend volgen. 
 
Met alle nodige voorzorgsmaatregelen en tot nader orde zijn ons kantoor en
magazijn nog steeds open. 
 
Zodra er problemen zijn om bestellingen uit te voeren, bijvoorbeeld langere
doorlooptijden zullen wij u, zodra dit bekend is, hierover informeren. 
 
We nemen ook extra voorzorgsmaatregelen rond schoonmaken /
ontsmetten en zorgen ervoor dat iedereen die ziekteverschijnselen heeft
niet op kantoor komt. 
Deze situatie heeft gevolgen voor iedereen in de wereld. Als onze partner
bent u erg belangrijk voor ons en hier bij Robo Educational Toys hopen wij
voor al onze klanten en hun teams dat ze zoveel mogelijk voor zichzelf en
hun dierbaren kunnen zorgen. 
We wensen het beste voor uw bedrijf en hopen dat eventuele e�ecten
minimaal zijn en / of van relatief korte duur. 
We zitten hier allemaal samen in en we zullen er alles aan doen om u te
helpen er doorheen te komen. 

https://mailchi.mp/9fdf8e3dc1f8/new-improved-time-timeroriginals-4612578?e=[UNIQID]


Samen met u kunnen we deze storm doorstaan. 
Met vriendelijke groeten, 
  
Anette van den Bogaard voor het hele team van Robo Educational Toys

Wilt u meer weten? Bel 0181 479356, 
email info@robo-toys.com of kijk op de website www.timetimer.nl en de website www.robo-toys.com

Seggelant West 9G, 3237 MJ Vierpolders/Brielle, The Netherlands 
tel. 31 (0)181 479356, fax 31(0)181 479358 

Email: info@robo-toys.com 
www.robo-toys.com 

www.timetimer.nl 
 

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelding kan via info@robo-toys.com.
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