
Beste allemaal, 
 
Inmiddels heeft het COVID19 virus effect op het hele land, en heeft dit ook zijn weerslag op Avallo 
Advies. Om te beginnen willen wij alle betrokkenen en gedupeerden veel sterkte wensen. 
 
Via deze post willen wij u graag informeren over hoe wij nu te werk gaan, en wat dit voor u en voor 
ons betekent: 
 
Maatregelen Avallo Advies: 

 Uiteraard hanteren wij dezelfde RIVM richtlijnen als ieder ander. 
 Wanneer een van onze collega’s, of de gezinsleden van collega’s, symptomen vertoond van 

het coronavirus, blijft hij of zij thuis. 
 Wij schudden geen handen. 
 Bij binnenkomst op kantoor, wassen en desinfecteren wij onze handen. 
 Niezen en/of hoesten doen wij in onze elleboog. 
 Wij gebruiken papieren zakdoekjes, die na gebruik direct worden weggegooid. 
 Wij zijn met niet meer dan 3 mensen tegelijkertijd op kantoor, en enkel wanneer wij 1,5 

meter afstand kunnen houden. 
 Deurklinken, toetsenborden, telefoons en andere bacteriegevoelige plaatsen worden 

regelmatig gereinigd. 
 Wanneer er thuis gewerkt kan worden, werken wij thuis. 
 Vanaf week 13 gaan collega’s die op locatie werken allemaal met een apart voertuig naar de 

locatie toe (tijdens werkzaamheden op locatie wordt er 1,5 meter afstand bewaard). 
 Ook in onze voertuigen zijn wij voorzien van desinfecterende materialen. 
 Vergaderingen en ander overleg vinden zoveel mogelijk plaats via Skype of telefonisch. 
 Ook onderling overleg vind plaats telefonisch of per mail. 
 Wij letten allemaal op, dat wij alleen mensen treffen waar we echt niet omheen kunnen. 
 

Veel gestelde vragen: 

 Kan ik een nieuwe opdracht plaatsen? Ja, neem contact op per telefoon of mail. 

 Kan mijn reeds gestarte opdracht gewoon doorgaan? Ja, mits wij aan de 
bovenstaande maatregelen kunnen voldoen. 

 Komen jullie je melden wanneer er een opdracht op mijn privéperceel wordt 
uitgevoerd? Ja, wij proberen dit wel zoveel mogelijk telefonisch te doen.  

 Er staat al langere tijd een peilbuis om mijn privéperceel, komen jullie nog langs voor 
onderhoud of uitlezing? Nee, op dit moment stellen wij al deze handelingen uit tot 
een nader te bepalen tijdstip. 

 Kan ik nog overleg hebben met Avallo Advies? Ja, wij vragen u dit zoveel mogelijk 
telefonisch of per mail te doen. 

 Mag ik bij Avallo op kantoor langskomen? Nee, op dit moment vragen wij u om uw 
begrip dat wij zo min mogelijk mensen op kantoor binnen laten. 

 Mag ik toezien op het uitvoeren van de opdracht? Nee, wij vragen u om de RIVM 
richtlijnen te hanteren en te vertrouwen op onze kennis en kunde. 

 Kan ik de werknemers van Avallo de toegang weigeren tot de werklocatie? Ja, als 
opdrachtgever bent u mede verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en 
veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij 
horen. 

 Kunnen er werkzaamheden over de grens worden uitgevoerd? Nee, de landgrenzen 
zijn veelal op slot. 



 
Een deel van onze werkzaamheden zijn dus ingeperkt, en sommige kunnen doorgang 
vinden. Ook begrijpen wij dat u wellicht capaciteitsproblemen ondervind binnen uw 
eigen organisatie. Wanneer u dus gebrek aan werknemers heeft, kunt u contact met 
ons opnemen. Wellicht kunnen wij u helpen om de continuïteit van uw veldwerk met 
eventueel bijbehorende storingen en datastromen te behouden. 
 
Wij wensen u, en de mensen om u heen al het goeds in deze lastige tijden. #staysafe 
#flattenthecurve 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Avallo Advies 
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