COVID-19 PROOF, onze maatregelen om je een veilige beleving te bezorgen
De veiligheid van onze klanten en medewerkers staat bij VitaeMobility hoog in het vaandel.
We volgen dan ook de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Belgische
overheid nauwgezet om ook in onze dienstverlening de verspreiding van COVID-19 optimaal
tegen te gaan. Op die manier kunnen we je een topbeleving garanderen zonder jouw
veiligheid en die van onze medewerkers uit het oog te verliezen.

Welke maatregelen nemen we?
Auto’s
Of je nu een wagen least of huurt, of een driving day hebt gereserveerd, wij zorgen voor de
ontsmetting van de wagen vooraleer je deze in ontvangst neemt. We besteden in het
bijzonder aandacht aan de plaatsen die mensen aanraken, zoals stuur, deurklinken en
andere harde oppervlakken.
Heb je een driving day geboekt met meerdere wagens? Dan ontsmetten de begeleiders van
VitaeMobility de voertuigen onderweg op het moment van de wissel.

Mensen
De medewerkers van VitaeMobility zorgen voor een ontvangst met respect voor social
distancing. Is dit om één of andere reden niet mogelijk, dan is het dragen van een
mondmasker aangewezen, zowel door de klant als door onze medewerkers.
Heb je een driving day gereserveerd? Gezien het exclusieve karakter van deze beleving is de
groep per event dag altijd beperkt in grootte (max. 36 personen). We zorgen ervoor dat niet
iedereen tegelijk aankomt door voor elk vertrek een tijdsslot toe te wijzen. Zo zorgen we
ervoor dat deelnemers uit verschillende bubbels elkaar niet tegen komen. Bij de ontvangst
zijn bovendien mondmaskers en alcogel beschikbaar. We zorgen tevens voor de nodige
signalisatie en afscheiding zodat we optimaal 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Installatie laadpalen
Wanneer VitaeMobility bij je thuis een laadpaal komt installeren, dan zorgen we voor de
nodige social distancing. Is dit om één of andere reden niet mogelijk, dan is het dragen van
een mondmasker aangewezen, zowel door de klant als door onze medewerkers

We raden al onze klanten aan om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van
de Wereldgezondheidsorganisatie en het Ministerie van Volksgezondheid.

>> GENIET COVID-19 PROOF VAN ELEKTRISCH RIJDEN !

