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Beste partners, klanten, leveranciers,
Geconfronteerd met de ongekende situatie en de snelle evolutie van COVID-19 heeft de CODIBELgroep beslist om het merendeel van haar productieactiviteiten te heroriënteren naar de levering
van hydro-alcoholische handreinigers als een prioriteit voor de gezondheidssector. Twee van onze
producten (binnenkort nog meer) zijn vorige week al goedgekeurd in het kader van de versnelde
procedure voor de registratie van biociden.
Uiteraard zullen alle lopende klantenorders zoveel mogelijk worden gehonoreerd. Echter, gezien de
verstoring in de toeleveringsketen, waarvan u zeker al van op de hoogte bent, kunnen we helaas niet
de gebruikelijke doorlooptijden van sommige bestellingen garanderen. Wij zullen u op individuele
basis op de hoogte houden van eventuele onvoorziene vertragingen.
We zijn blij en trots dat we actief kunnen bijdragen aan het leveren van essentiële benodigdheden
zoals handdesinfectiemiddelen waar deze het meest nodig zijn. Neem gerust direct contact met ons
op als u een specieke behoefte heeft aan hydro-alcoholische gel of oplossing of als u in de positie
bent om te helpen bij de aankoop van verpakkingen, ethanol of carbomer, waaraan momenteel overal
een tekort is.
Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de huidige situatie, maar vooralsnog past
onze fabriek de nodige veiligheidsmaatregelen toe om in deze gecompliceerde tijden zo lang mogelijk
te kunnen blijven draaien. Dit is mogelijk dankzij de professionaliteit van het CODIBEL-team, dat
zich volledig inzet voor de rol die het bedrijf nu speelt in de strijd tegen de COVID-19 pandemie.
De internationale economische omstandigheden zullen enkele maanden moeilijk zijn, maar laten we
hopen dat het ook een trigger zal zijn tot het versnellen van structurele veranderingen die nodig zijn
om voor iedereen het werk een betere plaats te maken zowel op sociaal, economisch alsook
milieugebied.
Zorg voor uzelf en uw dierbaren,
Met vriendelijke groet,
Michel Knops
CEO

@

mk@codibel.be

(Aangezien een groot deel van ons team nu vanuit
huis werkt, verzoeken wij u zoveel mogelijk per email te communiceren met uw gebruikelijke
contactpersoon).
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