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Geachte klant, 
 
Nadat we gedurende drie maanden wereldwijd de grote nadelige effecten hebben ondervonden 
van de COVI-19 pandemie, ervaren we nu positieve aanpassingen van de Nationale regelgevingen 
in Europa.  
 
We kijken terug op een periode waarin we ons uiterste best hebben gedaan om de leveringen van 
PLIXXENT producten door te laten gaan zonder de gezondheid van onze medewerkers, klanten en 
leveranciers in gevaar te brengen.   
 
Volgens de aanbeveligen van de overheden gaan we stap voor stap terug naar een nieuw normaal. 
We werken weer steeds meer vanuit onze kantoren, laboratoria en fabrieken, terwijl we de 
afstands- en hygieneregels blijven respecteren. U zult deze veranderigen waarschijnlijk niet of 
nauwelijks merken wanneer u ons benaderd via telefoon, email, Skype of Teams, omdat onze 
medewerkers hun werkzaamheden in de afgelopen drie maanden op een zeer flexibele wijze vanuit 
huis hebben verricht.  
 
We beginnen ook weer met het plannen van bezoeken aan U, onze klant, om onze relatie te 
bestendigen en onze gezamelijke zaken en projecten weer te laten groeien. We houden daarbij 
een sterke focus op de regelgeving zoals bepaald door nationale en/of locale overheden. 
 
We overleggen ook goed en op tranparante wijze met onze leveranciers ( inclusief vervoerders) 
zodat we de levering van uw orders op een zo goed mogelijke wijze kunnen uitvoeren.  
We zullen u daarbij ook op een transparante wijze informeren over mogelijke lever- en 
transporttijden. 
 
Onze teams staan er klaar voor om uw orders te verwerken. Uw verzoek tot aanpassingen van 
producten en hoeveelheden kunnen het best worden uitgevoerd bij een zo vroeg mogelijk bericht 
aan ons.  
 
Samen kunnen we daarme voor zorgen dat de leveringen probleemloos en volgens planning 
verlopen.  #BetterTogether 
 
Wanneer u vragen of opmerking heeft aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Alix Uitham  
Head of Marketing & Sales 
PLIXXENT B. V. 
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