
 

 

 

 

 

Beste klant, 

Gezien de risico's die samenhangen met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), willen we 

benadrukken dat PAKi Logistics GmbH zich volledig inzet voor de gezondheid van haar medewerkers 

en iedereen die betrokken is bij onze activiteiten. Tegelijkertijd streven we ernaar om operationeel te 

blijven en de continuïteit van onze dienstverlening aan u, onze klant, te waarborgen. 

We volgen strikt de maatregelen van de verantwoordelijke autoriteiten. Verder introduceren we een 

aantal aanvullende preventieve maatregelen op basis van lokale omstandigheden, gebaseerd op de 

voortdurend veranderende situatie. Deze interne maatregelen hebben geen invloed op onze 

bedrijfscontinuïteit. 

Om onze service te garanderen, werken onze medewerkers zoveel mogelijk op afstand. Dit komt 

overeen met de algemene richtlijnen van de WHO en het Duitse federale ministerie van 

volksgezondheid. Door vanuit alternatieve locaties te werken, blijven onze medewerkers voor 

iedereen bereikbaar om noodzakelijke systemen te bedienen. Heeft u ondersteuning nodig of heeft u 

een vraag? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met uw dagelijkse contactpersoon, per e-mail of 

telefonisch. Onze operationele continuïteit blijft zo gegarandeerd. 

Als onderdeel van een compleet en complex ecosysteem zijn we echter ook gedeeltelijk afhankelijk 

van externe partners, die door hun geografische ligging en de daarmee samenhangende lokale 

regelgeving beïnvloed kunnen worden. We hebben zeer nauw contact met onze partners om u "up-

to-date" te houden. We kunnen rekenen op ons grote netwerk van laad- en lospunten, 

reparatiewerkplaatsen en palletfabrieken om onze klanten zo goed mogelijk blijven bedienen. In 

sommige gevallen is het echter mogelijk dat het iets langer duurt om alternatieve oplossingen voor 

het bezorgen of ophalen van ladingdragers voor u te vinden. In deze moeilijke tijden moeten we elkaar 

steunen om samen zo snel mogelijk door deze moeilijke fase heen te komen. 

Waarschijnlijk is uw situatie vergelijkbaar met de onze, daarom moeten we onze gezamenlijke planning 

goed voorbereiden. Met dit in gedachten, willen we u vragen om uw palletverzoeken voor de komende 

weken zo snel mogelijk aan ons door te geven. We werken momenteel met een 2 weken plan, waarbij 

we voorrang geven aan verzoeken met betrekking tot voedsel en hygiëne.  

We danken u alvast voor de moeite en vragen om uw begrip. En zoals gewoonlijk blijft onze goede 

service altijd voor u beschikbaar. 


