
 
Enjoy Concrete nv 

 Vaartstraat 50A, 8630 Veurne (BE) 
058 28 00 76 — info@enjoyconcrete.be — www.enjoyconcrete.be 

 
Veurne, 19 maart 2020 

 
 
Beste, 
 
Het Coronavirus zet ons leven op z’n kop. Het is belangrijk dat we er alles aan doen om de 
verspreiding ervan te voorkomen teneinde de gezondheid van ons allen te verzekeren. 
 
Ons team Enjoy Concrete sluit zich aan bij de maatregelen die de door overheid werden 
genomen. De regels aangaande ‘social distancing’ maken het ons onmogelijk deze 
maatregelen correct na te leven. Ook verscheidene van onze klanten hebben intussen hun 
werkzaamheden opgeschort. 
 
Graag brengen we u dan ook op de hoogte van de door ons genomen acties. 
 
De productie ligt stil vanaf vandaag (19.03.2020) tot nadere berichtgeving*. 
 
Ons kantoor blijft wel telefonisch bereikbaar ofwel op de vaste lijn maar best per e-mail en/of 
gsm naar de betrokken medewerker. Alle telefoonnummers kan u terugvinden op de website 
via volgende link: www.enjoyconcrete.be/nl/team 
 

- De calculatie werkt door, offertes en prijsvragen worden zo snel als mogelijk afgewerkt. 
- Het teken- en studiebureau gaat voorlopig verder met zijn werk van thuis uit, er kan via 

diverse methodes online vergaderd worden, Microsoft Teams, Skype, …  
- Productie verantwoordelijke Tony Debruyne is bereikbaar. De leveringen worden 

momenteel op hold gezet tot nader bericht. Aarzel niet om ons te contacteren omtrent 
lopende bestellingen. 

 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt en zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we deze 
moeilijke periode hopelijk zo snel mogelijk achter ons laten. 
 
Flatten the curve!  
Zorg ondertussen goed voor uzelf en uw omgeving. 
 
Team Enjoy 

 
Bernard Joye 

managing director 

*Daar dit overmacht, formuleren wij uitdrukkelijk voorbehoud van meerkosten en claims.  
 Dit schrijven wordt aan u gericht onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkenning. 
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