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Beste klanten
Naar aanleiding van de nieuwe veiligheidsraad van de overheid met betrokking tot 
het verstrengen van de huidige maatregelen ter bestrijding van het virus, vindt u in 
onderstaand document alle richtlijnen met betrekking tot het maken van een afspraak, 
de interventie zelf en de betaling achteraf bij BVBA Bart Moens. 

Wij vragen u als bedrijf om alvast de algemene maatregels zo goed mogelijk op te 
volgen. Samen bestrijden we zo het virus. Dit ter bescherming van uzelf, uw gezin en 
onze werknemers. 

Overzicht inhoud infobrochure veiligheids- en gezondheidsvoorschriften: 
• Algemene regels 
• Het maken van een afspraak
• Tijdens de interventie 
• Einde interventie 
• Betaling
• Wat bij ziekte?
• Contactgegevens corona verantwoordelijke 
• Interessante bronnen
• Bijlagen handen ontstmetten, mondmasker en EHBO

Deze bijkomende maatregelen treden in werking vanaf 02 november en zijn 
van toepassing tot en met 13 december. Onder voorbehoud van wijzigingen en 
verleninging.  

Wettelijke regeling volgens het ministerieel besluit van 1 november 2020
Diensten voor afvalophaling- en verwerking en de bedrijven actief in de sector van 
de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren 
en essentiële diensten, zijn opgenomen in de lijst van handelszaken, private en 
publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale 
belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. 
PC121: Paritair comité voor de schoonmaak krijgt dan ook geen beperking opgelegd. 

Met vriendelijke groeten
Team Bart Moens
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ALGEMENE REGELS

Handhygiëne  (bijlage 1) • Was je handen met water en vloeibare zeep
• Ontsmet je handen met onsmettingsalcohol 
• Droog je handen met wegwerp handdoeken

Hoesten / niezen • Hoesten / nies in de elleboog of een zakdoek
• Zakdoek na gebruik weggooien 

Social distancing • Hou 1,5 afstand van elkaar
• Geen begroeting die contact inhoudt. 

Bent u ziek? • Volg de regels opgelegd door de Overheid
• Blijf binnen! 
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HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK
Via welke kanalen zijn toegestaan tijdens COVID-19?

Er zijn verschillende kanalen waarop u beroep kan doen om contactloos een afspraak 
te maken.
Kanalen: 
• Telefonisch (052 33 37 99)  

Openingsuren: ma-vrij: 9u-12u ma, di, do: 13u-17u30
• Website - contactformulier invullen 

Link: www.bartmoens.be/contact 
24/24 beschikbaar 

• Mail (info@bartmoens.be)  
24/24 beschikbaar

• Chatbox website of Facebook Messenger  
24/24 beschikbaar

• Instagram chat  
24/24 beschikbaar

• Google chat 
24/24 beschikbaar

U kan gebruik maken van één van bovenstaande kanalen. Uw bericht / mailtje wordt 
steeds zo snel mogelijk beantwoord.
Let op! Een afspraak maken op ons kantoor is verboden tijdens COVID-19! 

Bepaal vooraf uw betaalmethode! 

Betaalmogelijkheden: 
• Contactloos: Payconiq of PayconiqByBancontact (dit is geen gewone bancontact!)
• Contactloos: overschrijving vooraf 

U dient deze overschrijving voor de interventie uit te voeren. 
Naam: Bart Moens BVBA 
Rekeningnummer: BE13 6451 0486 7139 
Mededeling: NAAM_STRAAT_HUISNUMMER_GEMEENTE_DATUM INTERVENTIE
• Niet-contactloos: contant 
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TIJDENS DE INTERVENTIE

• U wast of ontsmet uw handen.
• U draagt uw mondmasker (verplicht).
• U toont op afstand het probleem en de locatie hiervan. 
• Hou steeds 1,5m afstand van onze werknemer. 

De werknemer voert de interventie buiten uit: 
• U begeeft zich naar binnen en wacht tot de interventie uitgevoerd is.
• Heeft de werknemer een vraag, dan zal hij aankloppen of aanbellen. 

De werknemer voert de interventie binnen uit:
• U begeeft zich in een andere ruimte dan de werknemer. 
• U zorgt voor verluchting en ventilatie door het openzetten van een raam of deur.
• U draagt uw mondmasker.
• Heeft de werknemer een vraag, dan zal hij aankloppen of aanbellen.

Verboden! Het wachten bij de werknemer tijdens de interventie. 

Aankomst chauffeur

Uitvoeren interventie

EINDE INTERVENTIE
Is de werknemer binnen geweest?
• U ontsmet alle vlakken en voorwerpen die hij heeft aangeraakt. 

Denk hierbij aan: lichtschakelaars, klinken, kasten, lavabo’s, kranen...
• U laat het raam en/of de deur nog even openstaan voor circulatie en verluchting.
• U wast of ontsmet uw handen na de interventie. 
• U wacht buiten op de werknemer voor de betaling. 
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BETALING
Zoals reeds aangegeven bij het maken van een afspraak zijn er 3 mogelijkheden om 
de interventie te betalen.
Contactloos: 
• Payconiq of PayconiqByBancontact (dit is geen bancontact met de bankaart!)
• Overschrijving vooraf
Niet-contactloos:
• Cash / contant 

• U downloadt de app 2 dagen voor de interventie
• U zorgt dat de app werkt op de dag van de interventie. U kan dit vooraf uittesten.
• U volgt de instructies van de werknemer op.

Payconiq

Meer informatie over de 
betalingsmogelijkheden?
Ga naar  
www.bartmoens.be/betaling

Attest en werkbon

• Een overschrijving dient voor de interventie uitgevoerd te worden.
• U kan hiervan een bewijsje doormailen naar info@bartmoens.be 
• Zolang er geen bewijs van de betaling is, wordt de interventie niet uitgevoerd.

Overschrijving vooraf

Cash betalen

• U stopt het exacte bedrag in een 
enveloppe. Hierdoor hoeft de werknemer 
de briefjes niet aan te raken.

• Het attest en de werkbon dienen als bewijs voor de afvalverwerking, interventie en 
betaling.

• U tekent beide documenten af met uw eigen persoonlijke balpen. 
• U ontvangt een kopie van deze documenten.
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WAT BIJ ZIEKTE?

Bent u ziek? 
• Stel de interventie uit tot u genezen bent.
• Of: vraag aan een ander gezinslid om te interventie te begeleiden, indien deze 

dringend dient uitgevoerd te worden.
• En: blijf binnen tijdens de interventie 

Voor de interventie

• Indien u binnen de week na de interventie ziekte symptomen opmerkt, neem dan 
onmiddelijk contact op met je huisarts en volg zijn/haar instructies op.

• Contacteer zo snel mogelijk onze corona-verantwoordelijke.
• U blijft ons op de hoogte houden in verband met uw situatie.  

Dient u in quarantaine te gaan, isolatie, bent u positief, of heeft u negatief getest?

Na de interventie

Contactpersonen Corona vragen

Vertrouwenspersoon

Dhr. Timothy Moens
0471 68 65 94
timothy@bartmoens.be

Contact coronavragen 
Contact tracing corona

Dhr. Timothy Moens
0471 68 65 94
timothy@bartmoens.be 

Relevante bronnen: 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

COVID-19 UPDATES: WWW.BARTMOENS.BE/CORONA



Veiligheids- en 
gezondheidvoorschriften 
voor klanten

BVBA Bart Moens
Mandekensstraat 67 
B-9255 Buggenhout

info@bartmoens.be
052 33 37 99
0475 33 37 99

www.bartmoens.be
BTW 0444.673.239

Versie: 01/11/2020

BIJLAGE  1: HANDEN ONTSMETTEN
• Was je handen met water en vloeibare zeep
• Ontsmet je handen met onsmettingsalcohol 
• Droog je handen met wegwerp handdoeken
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BIJLAGE 2: MONDMASKERS (1/2)

Correct dragen mondmasker

Het correct dragen van het mondmasker is uitermate belangrijk.  Het dragen van een 
mond-neusmasker helpt enkel als je het correct op/af zet, draagt, wast en bewaart. Let 
hier dus goed op. Hieronder worden de instructies voor het correct dragen nogmaals 
vermeld.

Het mond-neusmasker opzetten:
• Was eerst heel goed je handen.
• Zet dan je mond-neusmasker op. Raak hierbij alleen de lintjes of elastieken aan.
• Zet het masker eerst goed op je neus. Maak het bovenste lintje goed vast.
• Zet het masker goed op je kin. Maak het onderste lintje vast.
• Je neus, mond en kin moeten onder het masker zitten. Er mag geen opening zijn 

aan de zijkanten.

Het mond-neusmasker dragen:
• Heb je het mond-neusmasker op? Raak het masker niet meer aan.
• Zit je masker niet goed? Raak dan alleen de zijkanten aan en zet het goed.
Zet je masker niet vaak op en af.

Het mond-neusmasker afzetten:
• Raak alleen de lintjes of elastieken aan.
• Heb je het afgezet? Was dan heel goed je handen.
Moet je het masker even afzetten? Bijvoorbeeld: om te drinken. Leg het dan op een 
propere plaats of steek het in een zak die lucht doorlaat. Poets daarna de plaats waar 
je het masker hebt gelegd.

Wanneer neem je een nieuw mond-neusmasker?
• Neem elke 8 uur een nieuw mond-neusmasker.
• Is het masker vuil of vochtig? Neem direct een nieuw masker.
• Moet je veel spreken? Neem elke 4 uur een nieuw masker. Bijvoorbeeld: voor een 

leerkracht in de klas. Hoe was je een mondmasker ?
• Steek gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak. Was de zak samen met 

het masker.



Veiligheids- en 
gezondheidvoorschriften 
voor klanten

BVBA Bart Moens
Mandekensstraat 67 
B-9255 Buggenhout

info@bartmoens.be
052 33 37 99
0475 33 37 99

www.bartmoens.be
BTW 0444.673.239

Versie: 01/11/2020

BIJLAGE 2: MONDMASKERS (2/2)
• Was het met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was. Let op: 

Het gratis mondmasker dat je kan afhalen via de apotheek, heeft een antibacteriële 
laag. Deze laag kan je niet wassen op 60°C en kan je ook niet strijken. Je wast 
dit mond-neusmasker met de hand op maximaal 30°C en dit voor maximaal 30 
wasbeurten. Meer info vind je hier.

• Of kook het in een kookpot. Gebruik de kookpot alleen voor de mondmaskers.
• Was je een mond-neusmasker op een te lage temperatuur? Strijk het daarna op 

een hoge temperatuur.
• Heb je een vuil masker aangeraakt? Bijvoorbeeld om het in de wasmachine te doen. 

Was dan zeker heel goed je handen.
• Wil je het masker opnieuw gebruiken? Het masker moet dan eerst helemaal droog 

zijn. Je hebt dus twee maskers nodig.
Hoe bewaar je een proper mond-neusmasker ?
• Leg de stoffen zak met de mond-neusmaskers op een vaste en propere plaats.
• Wil je een proper masker nemen? Was dan eerst je handen. Neem het masker 

alleen bij de lintjes of elastieken vast.
• Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet. Het 

masker kan je eten besmetten
Gebruik je een sjaal?
• Gebruik een sjaal die je op 60°C kan wassen.
• Draai de sjaal twee keer om je gezicht
Deze informatie is ook terug te vinden via volgende link: https://www.info-coronavirus.
be/nl/mondmasker/
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BIJLAGE 3: EHBO


