
Veiligheid staat op de eerste plaats bij Volvo, al sinds het ontstaan in 1927. Wij houden er dan ook - nav 
de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus - strikte veiligheidsregels op na 
voor events die we organiseren of hosten. We geven ze u graag mee: 

• Kom niet naar een event indien u zelf of één van uw naasten griepsymptomen vertoont of zich niet goed 
voelt. Bedankt om ons tijdig te verwittigen bij afwezigheid.
• Schrijf op voorhand in, met naam en toenaam van u en wie u eventueel vergezelt. Wij aanvaarden 
maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten.
• Volg steeds rigoureus de instructies van ons team.
• U bent verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het gehele event, zowel binnen als buiten, 
behalve wanneer u eten of drinken nuttigt of wanneer u een vervoermiddel (auto, fiets ...) gebruikt.
• U mag enkel zittend eten of drinken en met maximum 10 personen aan een tafel. De algemene regels 
voor toegestane sociale contacten, moeten worden gerespecteerd. 
• Bij testritten wordt de wagen voor- en na uw testrit ontsmet en dient u permanent een mondmasker te 
dragen. 
• Wij bieden geen vestiaire aan, laat uw jas in uw wagen of hang hem over uw stoel tijdens het event.
• Hou zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 m, uitgezonderd de personen die deel 
uitmaken van uw gezelschap.
• Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact met personeel en/of
klanten. Raak alleen voorwerpen aan die u nodig heeft. Onze wagens in de showroom, tafels, stoelen en 
meubilair worden regelmatig ontsmet. 
• Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in
een afgesloten vuilnisbak aan het onthaal of de toiletten.
• Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels
of door uw handen voldoende te wassen. Was uw handen telkens bij aankomst en vertrek.
• De nodige hygiëne maatregelen zoals zeep, papieren handdoeken, handgel, tissues en mondmaskers 
worden voorzien.
• Beperk uw verplaatsingen tijdens het event tot de strikt noodzakelijke. 
• Informeer ons indien u binnen de 14 dagen na een event positief test op Covid-19. Wij bewaren uw 
gegevens in het kader van eventuele contract tracing en in overeenstemming met ons privacy beleid.

Heeft u vragen? U kan ze gerust richten aan Liesbet De Cooman, HR en PR verantwoordelijke en interne 
preventie adviseur, via ldc@dhondtnv.be of 0496/048801.  #StaySafe
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