
 

 

 

 

 

Zeer gewaardeerde relatie, 
  
Van Rumpt Specialisten is als B2B leverancier  een essentiële organisatie om vakmensen te kunnen voorzien van 
materialen.  
 
Als reparateur en onderhoudsbedrijf van Hang & Sluitwerk, Sleutels, Sloten, Loodgieters en Elektrawerken en 
Gereedschappen zijn en blijven wij voor B-2-B én consument het vertrouwde adres. 
 
Wij zijn open en mogen blijven leveren. Uiteraard volgens strikte regels: 
 
Consument: 
U besteld vooraf via:  Whatsapp  : 06-52097335 
    SMS       : 06-52097335 
    Email  : info@vanrumpt.com 
U betaald de order na ontvangst van de factuur per bank of pintransactie. 
 
Er is geen contante verkoop mogelijk ! U haalt de order af bij onze afhaalbalie  
ter hoogte van onze centrale entreedeur is gesitueerd. 
 
B-2-B: 
U besteld vooraf via:  Whatsapp  : 06-52097335 
    SMS       : 06-52097335 
    Email  : info@vanrumpt.com 
U betaald de order via de reeds bestaande condities.  
 
Er is geen contante verkoop mogelijk! 
 
U haalt de order af bij onze afhaalbalie ter hoogte van onze centrale entreedeur is gesitueerd. Als B2B klant wordt u, 
alléén indien dit noodzakelijk is voor uitoefening  
van uw functie beperkt toegelaten tot de verkoopvloer. De showroom is afgesloten. 
 
Blijf dan ook van harte welkom om uw bestellingen bij ons af te komen halen want  
onze aangepaste afhaalbalie is geopend, zij het wel met genoemde restricties want wij hanteren strikt de regels die 
door het RIVM zijn opgesteld.  
 
Bestel bij voorkeur vooraf, zodat wij je order klaar kunnen zetten.  
 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08:00-18:00 (op zaterdag tot 17u). 
 
Ons deurbeleid blijft ongewijzigd, dus denk er aan: 
 

• Draag een mondkapje: heb je er geen bij je, dan krijg je geen toegang. 

• Bij de ingang staan ontsmettingsmiddelen: ontsmet je handen voordat je na goedkeuring  
toegang tot de vloer krijgt en dus ons bedrijf binnengaat. 

• Geef geen handen, houdt 1,5m afstand en mocht je verkouden zijn: nies in je elleboog. 
 
Volg de aanwijzingen van onze collega's. Wij willen allemaal gezond blijven en daar hebben we ieders  
medewerking voor nodig.  
 
Alleen samen krijgen we Corona onder controle  
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