
Beste collega, 
Beste huishoudhulp,

We zetten de dienstverlening van Absolute Service tijdelijk stil omwille 
van de veiligheid van onze huishoudhulpen, klanten en kantoormede-
werkers. 

Het is duidelijk dat de maatregelen van de overheid om de risico’s van het 
coronavirus tegen te gaan ook Absolute Service aanbelangen. We besef-
fen dat gewone oplossingen, zoals werken op een veilige afstand, zonder 
beschermingsmiddelen, niet voldoende zijn om ieders veiligheid te garan-
deren.

We begrijpen dat het voor jou een moeilijke periode is geweest met veel 
onduidelijkheid en onzekerheid. Daarom nemen we nu een drastische, 
maar duidelijke en menselijke beslissing. Jouw veiligheid staat voorop.
We willen de gezondheid van al onze medewerkers en klanten vrijwaren. 
We zetten dus tijdelijk de dienstverlening aan onze klanten stop, zodat we 
mee helpen om de risico’s van het virus in te dijken. 

Voor jou betekent dit dat je vanaf morgenvroeg, donderdag 19 maart, 
tot nader bericht, thuis moet blijven. Wij regelen alle administratie voor 
de tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

Onze kantoormedewerkers blijven op post, maar door de toevloed aan 
telefoons en vragen, zijn ze wellicht moeilijker bereikbaar dan anders. 
Neem bij voorkeur via mail contact op.

Onze kantoren zijn vanaf morgen gesloten, dus je kan niet langskomen, 
ook niet op afspraak.

• Documenten (prestatiestaten, ziektebriefjes, …) of dienstencheques 
kan je deponeren in de brievenbus. 

• Je zal een sms en mail ontvangen wanneer we de dienstverlening her-
vatten.  Voorlopig staat dit gepland op 06/04/2020.

• Jouw planning, vanaf 06/04/2020, zullen we via mail bezorgen of 
doorbellen. 
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• Blijf goed met je kantoor communiceren bij ziekte, vragen, proble-
men,… 

Er is geen reden tot paniek en we blijven samen werken en handelen 
vanuit gezond verstand. We volgen de situatie kort op en we brengen 
jou op de hoogte indien er andere coronamaatregelen moeten genomen 
worden.

We hopen dat na deze turbulente periode de rust in ieders dagelijks leven 
en werken kan weerkeren. 

Laten we deze dagen goed voor mekaar zorgen. 

Groeten, 

Het team van Absolute Service 


