
Beste klant, 

 

In navolging op alle berichtgeving en maatregelen rondom de verspreiding van het 

nieuwe corona-virus sturen wij u deze mail. Wij hechten er waarde aan u goed te 

informeren over de maatregelen die wij nemen om verspreiding te voorkomen. 

 

In onze keuken 

In onze keuken hanteren wij al de strengste eisen op het gebied van hygiëne. Deze 

eisen zijn strenger dan de nu door het RIVM geadviseerde maatregelen met 

betrekking tot algemene hygiënerichtlijnen. Aanvullende maatregelen zijn bij het 

bereiden van onze maaltijden daarom niet noodzakelijk. Daarnaast geeft het RIVM 

aan dat verspreiding van het corona-virus niet mogelijk is via voedsel dat in 

Nederland gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om 'in 

leven te blijven' en te groeien. Dat kan niet in voedsel. 

 

Medewerkers 

Alle medewerkers van Uitgekookt hebben uitgebreide richtlijnen ontvangen over wat 

er van ze verwacht wordt met betrekking tot (persoonlijke)hygiëne en eventuele 

fysieke klachten. Ook zijn er in het gebouw extra dispensers met handalcohol 

geplaatst. 

 

Verpakkingsmateriaal 

Met betrekking tot onze verpakking is het goed om te vermelden dat volgens de 

huidige informatie van het RIVM het virus niet op verpakkingsmateriaal kan 

overleven en dus ook niet via verpakkingsmateriaal kan worden verspreid. 

 

Bezorging 

Wij hebben al onze bezorgers geïnstrueerd om gedurende de bezorging zo weinig 

mogelijk uw huis te betreden en gepaste afstand te bewaren tot klanten en 

desinfecterende handgel te gebruiken om handen snel en hygiënisch te reinigen. 

 

Veilig en verantwoord 

Om u te kunnen blijven voorzien van gezonde maaltijden aan huis, zullen wij ons 



 

blijven inspannen voor een hygiënische werkomgeving. Wij houden de adviezen van 

het RIVM doorlopend in de gaten. U kunt met een gerust hart gebruik blijven maken 

van de lekkere en gezonde maaltijden van Uitgekookt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan van Marle 

Eigenaar Uitgekookt.nl 

  

   

De informatie waarop wij ons baseren kunt u terugvinden via onderstaand link RIVM. De inhoud van deze pagina is vlak 

voor het versturen van deze mail nog gecontroleerd: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  


