Beste Klanten
De corona heeft voor heel wat verandering gezorgd!
Gaat dit het nieuwe leven zijn?….
Dat denk ik niet, maar we gaan er wel nog een hele tijd met moeten omgaan
Met alle regels voor ieders veiligheid…
Ook heeft deze pandemie ons aan het denken gezet
En laten beseffen dat er meer is dan alleen maar werken
en u afjagen waardoor je nooit tijd hebt voor u gezin en of huishouden…..
Altijd maar in de weer van hier naar ginder.
Wel, wat betekend dit nu juist voor ons als copiecenter en voor jullie als klanten?
Wij hebben besloten indien er zich geen onverwachte wendingen ivm corona optreden
Terug te openen op 18 mei 2020
Wel kan je nu ook al terecht maar enkel via mail en of telefonisch contact
Dan kan deze op afspraak verzorgt en geregeld worden
Nu dat wordt toch een beetje toekomst!
Wij hebben na veel wikken en wegen besloten om halftijds
Ons werk ook van thuis uit te gaan doen ( maar geen nood, op afspraak steeds paraat )
Dus gewoon nog steeds heel de dag bereikbaar op het nummer 0497/03 55 25
Of via de mailadressen r.pm@telenet.be of info@dcp-center.be
Wat betekend dit concreet?
De winkel zal telkens geopend zijn van 9 - 13 u
En dit op :
Maandag tot 15,30u
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Alle officieel schoolvakantie’s zoals herfstverlof, krokusverlof, de paasvakantie, kerstvakantie zal de winkel gesloten zijn
Of o.a. voorwaarden open zijn…
Deze zal dan steeds tijdig medegedeeld worden en worden uitgehangen!
In de juli en augustus zullen het ook zoals al jaren gekend aangepaste openingstijden zijn
En bepaalde periode gesloten zijn.
Wij hebben ook besloten meer de focus te gaan leggen op enkel het COPIECENTER ( papierhandel )
Opmaak, digitaal drukwerk, reclamebedeling,…
Wat wil zeggen dat wij op al ons KANTOORMATERIAAL een uitverkoop zullen gaan houden,
Op al onze producten in de winkel gaat vanaf 18/5/2020 50 % korting af op wat reeds in de winkel bevind
Je kan wel nog steeds op bestelling kantoormateriaal krijgen aan de normale tarieven.
En dat wij ook vanaf heden geen lotto en of krasloten meer zullen gaan verkopen.
Hopende jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groeten
Zaakvoerder
Jessica Fannes
0497/03 55 25

