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Verwachtingen in het kader van Corona (2019-nCoV) 
 
 
 
Beste Relatie, 
 
 
Inmiddels heeft elk individu, elk bedrijf en elke instantie wereldwijd te maken met de gevolgen van 
de verspreiding van het Corona virus. Net als u wordt ook GEA geconfronteerd met maatregelen 
die in meer of mindere mate van invloed zijn op de bedrijfsvoering en ondersteuning aan klanten. 
Omdat de situatie, ook volgens de toespraak van Minister President Mark Rutte op 16 maart j.l., 
op korte termijn niet zal verbeteren voelt GEA zich verplicht u te berichten over het volgende: 
 

1) GEA stelt de volksgezondheid (waaronder de gezondheid van medewerkers en de 
medewerkers van klanten) voorop. Richtlijnen van het RIVM zullen nauwlettend worden 
gevolgd en opgevolgd, waardoor helaas nu al situaties ontstaan dat klantbezoeken niet 
kunnen plaatsvinden en/of werkzaamheden op locatie niet kunnen worden uitgevoerd. 
 

2) GEA verwacht ook van haar klanten dat ze dezelfde richtlijnen respecteren. Op het moment 
dat dit niet het geval is, spreken onze medewerkers u erop aan. In het uiterste geval zijn 
we genoodzaakt om de werkzaamheden af te breken. 
 

3) GEA zal maximaal inspanningen verrichten om haar klanten te bedienen zoals dat in deze 
tijd redelijkerwijs verwacht mag worden, echter kan niet worden voorkomen dat sommige 
(contractuele) afspraken niet kunnen worden nageleefd als gevolg van Overmacht*. 
 

Uit hoofde van gezamenlijke uitdagingen die we in de komende tijd tegemoet zien vraagt GEA om 
uw begrip voor eventuele ongewenste situaties die ontstaan als gevolg van maatregelen die zijn 
genomen of waarmee geconfronteerd in het kader van de pandemie. Ook respecteert GEA de 
(soms strengere) maatregelen van haar klanten.  
 
Wij vragen u vooral om met elkaar en met uw lokale GEA contacten in gesprek te blijven en daar 
waar nodig te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel en realistisch zijn.  
 
Tot slot wensen wij u heel veel sterkte toe in deze uitermate lastige periode! 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Directie GEA Nederland 
 

 
*Overmacht heeft betrekking op contractuele verplichtingen waarvan uitvoering wordt vertraagd, verstoord of belemmerd 
door een oorzaak die buiten redelijke controle van de betrokken partijen valt, inclusief maar niet beperkt tot: oorlog, 
vijandelijkheden, revolutie, terroristische daden, onrust onder de bevolking, staking, uitsluiting, epidemie, pandemie 
(bekend of onbekend), ongeval, brand, wind, overstroming, aardbeving, embargo's, uitgebreide militaire mobilisaties, 
vertragingen bij inklaring, uitvoer- of invoerbeperkingen, onvermogen om materiaal (tijdig) te verkrijgen of besluitvorming 
van de regering. 
 


