In het Nederlands:

Beste Flexado klant,
Bij Flexado houden we ons aan alle van
overheidswege voorgeschreven maatregelen in
verband met het Corona virus (COVID-19).
Uiteraard streven wij ernaar om onze
dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.
Onze samenwerkende centers zijn voor alsnog
geopend. Mogelijk kan er sprake zijn van een
beperkte toegang. Om verrassingen te
voorkomen verzoeken wij u ons eerst te bellen
als u van plan bent een center te bezoeken.
Telefoonnummer +31 (0)30 227 1816.
Indien u uw post ophaalt op locatie, dan
verzoeken wij u dit uitsluitend te doen indien u
geen medische klachten heeft. Dit om
besmettingsgevaar met het Coronavirus te
beperken. Een goed alternatief is dat wij uw
post inscannen en via een beveiligde omgeving
aan u ter beschikking stellen via de
portal Myflexado.com.
Een center toch bezoeken?
Neem deze voorzorgsmaatregelen:
- blijf thuis in geval van klachten (symptomen
van koorts (hoger dan 37,8 °C), hoest en/of
kortademigheid;
- was regelmatig uw handen;
- houd minimaal 2 meter afstand van anderen;
- vermijd grotere bijeenkomsten/vergaderingen;
- houd de adviezen van RIVM goed in de gaten
en volg deze strikt op.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij
ons of het center terecht.
Het Flexado team

In English:

Dear Flexado customer,
At Flexado, we adhere to all governmentmandated measures related to the Corona virus
(COVID-19). Of course, we strive to continue our
services as well as possible.
Our collaborating centers are open for the time
being. There may be limited access. To avoid
surprises, please call us first if you plan to visit a
center.
Telephone number +31 (0) 30 227 1816.
If you pick up your mail on location, we request
that you only do this if you have no medical
complaints. This is to limit the risk of infection
with the Corona virus. A good alternative is that
we scan your mail and make it available to you
via a secure environment via the Myflexado.com
portal.
Want to visit a center?
Take these precautions:
- stay at home in case of complaints (symptoms
of fever (higher than 37.8 ° C), cough and / or
shortness of breath;
- wash your hands regularly;
- keep at least 2 meters away from others;
- avoid larger gatherings / meetings;
- keep a close eye on the advice of RIVM and
follow it strictly.
If you have any questions, you can of course
contact us or the center.
The Flexado team

