
 

 

Beste klant, 
  
Wij hebben momenteel allemaal te maken met een situatie die ons voor nieuwe, ongekende uitdagingen 
plaatst, en die we zo snel mogelijk proberen in goede banen te leiden. Bij KENT zijn wij er om u te helpen. Wij 
hebben alle nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat we u de gebruikelijke, uitstekende service 
en ondersteuning van KENT in de komende weken kunnen blijven bieden. Dit betreft de nodige 
klantenondersteuning, alle bestellingen en ook de levering van alle KENT-producten. Wij verzekeren u dat wij 
over voldoende voorraad van al onze goederen beschikken. We hebben de minimum voorraad verhoogd en 
we hebben de nodige capaciteiten aangepast. Tegelijkertijd hebben we ook alle nodige 
beschermingsmaatregelen getroffen met betrekking tot COVID 19, beter bekend als het Coronavirus. 
  
Veel van onze verkoop- en administratieve medewerkers werken van thuis uit of in een aparte dienst. In ons 
logistieke centrum hebben we de afgelopen 5 dagen gewerkt aan een strikt gescheiden ploegensysteem om 
het risico voor onze medewerkers zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd een maximale service te 
garanderen. 
  
Door extra personeel aan te werven, kunnen wij ervoor zorgen dat u zoals gebruikelijk uw bestellingen op een 
zo snel mogelijke en betrouwbare manier ontvangt. Onze medewerkers staan nog steeds voor u klaar - in 
gebieden waar er geen restricties zijn, persoonlijk en ter plaatse indien u dit wenst - en in alle andere 
gebieden die onderhevig zijn aan restricties zijn wij voor u beschikbaar via telefoon, WhatsApp of via e-mail. 
Onze technische verkopers blijven voor u beschikbaar en helpen u zoals gewoonlijk. 
  
U vindt hierbij onze contactgegevens voor vragen over uw bestellingen, over de beschikbaarheid van 
producten of voor technisch advies. 
  
Contactgegevens van onze klantendienst: 
KENT Belux SRL/BV: 
Tel.: +32 10 48 76 40 
  
KENT Nederland BV 
Tel.: +31 85 4868360 
  
E-mail:kent.sop.be@kenteurope.com| kent.sop.nl@kenteurope.com 
Sales Manager Automotive & Industry Benelux, Technical Specialist: Bruno Verberck 
bruno.verberck@kenteurope.com 
  
Onthoud dit goed - uw technische verkoper staat nog steeds voor u klaar - en u kunt hem/haar bereiken op 
het gekende mobiele telefoonnummer. 
  
Vooral in moeilijke tijden en met de huidige restricties zijn betrouwbare en veilige producten belangrijker dan 
ooit. We blijven er alles aan doen om er voor u en uw klanten te zijn. 
  
Blijf gezond! 

  
Andrew Firth - 
Managing Director 

  

  
  
  
 
 


