
 

Corona maatregelen  Sportomotive Klassieke Porsches 

 

Sportomotive leeft de regels na zoals opgesteld in het Coronaprotocol voor de Mobiliteitsbranche. 

Niet alleen voor uw, maar ook voor onze veiligheid. Zodat wij kunnen blijven werken aan het in 

topconditie brengen en houden van uw klassieke Porsche. Wij willen u hiermee graag laten weten 

wat u bij Sportomotive kunt verwachten: 

 

Maak gebruik van telefoon en internet 

Communicatie met de klant wordt bij voorkeur digitaal en via de telefoon afgehandeld.  Probeert u dus 

zoveel mogelijk telefonisch en per email of whatsapp uw vragen te stellen of zaken te regelen. Wij 

nemen er uitgebreid de tijd voor, zodat wij de meeste van uw vragen zo kunnen beantwoorden. 

 

Bezoek op afspraak 

Bezoek door klanten vindt alleen op afspraak plaats. Wij hanteren onze reguliere openingstijden, maar 

belt of e-mailt u even van tevoren als u een bezoek wilt brengen aan onze werkplaats. Komt u bij 

voorkeur alleen (of maximaal met twee personen). Wanneer u binnenkomt: 

• Wordt u mondeling welkom geheten, er worden geen handen geschud 

• Wordt u de gelegenheid geboden de handen te ontsmetten met daarvoor beschikbare 

desinfectiegel 

• Wordt u verteld dat wij de 1,5 meter altijd zullen waarborgen 

 

Gebruik van mondkap 

Indien een proefrit / testrit plaatsvindt, zal te allen tijde door zowel klant als medewerker van 

Sportomotive, een mondkap worden gedragen. Draagt u er dus zorg voor dat u zelf een mondmasker 

meeneemt wanneer met u een proefrit is afgesproken. 

 

Halen en brengen van uw Porsche 

Indien u uw auto komt brengen voor onderhoud/reparatie, dan wordt vooraf telefonisch 

overeengekomen dat u de auto buiten parkeert en de sleutel in het contact laat zitten. De auto wordt 

verder door een medewerker van Sportomotive gehanteerd. Vóór aflevering van de auto wordt de 

contactsleutel, het stuurwiel, de pookknop, bedieningsknoppen van het instrumentarium en de 

portiergrepen door een medewerker van Sportomotive ontsmet met desinfectiemiddel. De auto wordt 

daarna niet meer door Sportomotive gehanteerd tot u de auto komt ophalen.  

 

Hartelijk dank namens het team van Sportomotive Klassieke Porsches 


