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Het Coronavirus heeft momenteel een belangrijke
invloed op ons dagelijkse leven. Ook op dat van u als
ondernemer. Wij kunnen ons voorstellen dat het een
onzekere en lastige tijd is. Als gemeente proberen we
zo goed mogelijk met u mee te denken.
 
Via deze nieuwsbrief informeren we u over een aantal
voorzorgsmaatregelen en acties die u kunt
nemen. Ook zijn er instanties waar u terecht kunt
voor hulp en financiële steun.
 
We willen u vragen deze nieuwsbrief met andere
ondernemers te delen en elkaar zoveel mogelijk te
helpen om de gevolgen van deze crisis te beperken.
Wij houden u graag op de hoogte de van de actuele
ontwikkelingen.
                              
Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen? 
Neem dan contact op met ons. 

 

Informatie voor
ondernemers

Nieuwsbrief voor
ondernemers

Alle winkels mogen nog open
blijven. Klanten moeten wel
zorgen dat zij 1,5 m afstand van
elkaar houden. 
Markten blijven ook open. Ook
hier geldt dat klanten 1,5 m
afstand van elkaar moeten
houden. 
Hotels mogen ook open blijven.
Eet- en drinkgelegenheden in de
hotels moeten wel de deuren
gesloten houden.  
Thuisbezorgen van
voedingsmiddelen is ook nog
toegestaan. Direct contact
tussen bezorger en klant moet
vermeden worden.

Welke bedrijven moeten zijn
gesloten? 
Alle restaurants en cafés moeten tot
en met 6 april volledig dicht. Ook
‘ondergeschikte horeca’, dus horeca-
activiteiten in een winkel (bv. een
koffiebar in een winkel), moeten
gesloten zijn. Afhaal mag,  ook in
ondergeschikte horeca. 
Sportclubs en -verenigingen moeten
ook hun deuren gesloten hebben. 
 

Welke horecagelegenheden en
winkels blijven open?
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Informatieve websites
 
Op zevenaar.nl vindt u informatie voor u als
ondernemer. Op deze site staat een verwijzing
naar meer informatie over de maatregelen die
het Kabinet heeft aangekondigd.
Ook leest u hier informatie over aanvullende
regelingen die wij als gemeente
ingesteld hebben. 
 
Op de website van het RIVM staat de laatste
informatie over het Coronavirus. 
 
 
Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het
coronavirus op de websites van:
 

Om handels- en productiebedrijven te
ondersteunen heeft ondernemersvereniging
Evofenedex de coronacheck voor handel en
logistiek gelanceerd. 
Wat betekent het coronavirus voor uw
winkel, personeel en vragen van uw klanten?
Informatie en antwoorden voor de
detailhandel leest u op InRetail. 
 OnderhoudNL, de vereniging voor schilders
en onderhoud specialisten, heeft een
meldpunt geopend voor ondernemers met
vragen.
 In dit liveblog deelt Transport en Logistiek
Nederland updates over het coronavirus en
wat het betekent voor de transportsector.
 Op de website van NBTC en HiswaRecron
staat informatie voor ondernemers in de
toeristische sector.
 Horecaondernemers kunnen met vragen   
 terecht op de site van Koninklijke Horeca
Nederland.

Websites voor specifieke
bedrijfssectoren
 

http://www.kvk.nl/
http://www.kvk.nl/
http://www.mkb.nl/
http://www.awvn.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
http://www.zevenaar.nl/informatie-voor-ondernemers
http://www.rivm.nl/
http://www.evofenedex.nl/coronavirus-check-op-handel-en-logistiek
http://www.inretail.nl/opinie/faq-het-coronavirus-en-de-retail
http://www.onderhoudnl.nl/corona
http://htwww.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/
http://www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus
http://www.nbtc.nl/nl/home.htm
http://www.hiswarecron.nl/
http://www.khn.nl/

