
Beste klant, 

 

De huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) leiden momenteel tot 

veel vragen. Daarom willen wij u informeren over de huidige situatie bij Quality Textiles. 

 

Onze medewerkers is verzocht sociale contacten tot een minimum te beperken om verdere 

verspreiding van het virus te voorkomen. Zij werken daarom zo veel mogelijk vanuit huis. Hier 

merkt u als klant echter niets van. Wij gaan door zoals u van ons gewend bent. We doen er alles 

aan om u de komende dagen en weken te voorzien van de gebruikelijke service, inclusief advies 

en snelle levering. 

 

Zoals u van ons gewend bent, staat onze webshop 24 uur per dag voor u klaar. Ook kunt u ons 

bereiken per e-mail en telefonisch, van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur. 

 

We zijn ervan overtuigd dat we deze crisissituatie samen onder de knie zullen krijgen en wensen 

u, uw familie en uw collega’s veel succes en gezondheid toe! 

 

Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen, ook wanneer deze in negatieve zin 

mochten veranderen. 

 

Heeft u nog vragen? Lees dan hieronder het antwoord op onze meest gestelde vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Quality Textiles 

 

FAQ 

 

• Blijven jullie verzenden naar binnen- en buitenland? 

 

Ja, zolang onze dienstverleners de levering garanderen, blijven wij verzenden naar 

binnen- en buitenland. Dit kan echter van dag tot dag veranderen. 

 

• Is het mogelijk het virus op te lopen via een levering? 

 

Ondanks dat wij niets volledig kunnen uitsluiten, wordt de kans op verspreiding via 

objecten die lang(er) onderweg zijn nihil geschat. 

 

• Ik heb een andere vraag over mijn bestelling, hoe kan ik contact opnemen? 

 

Ons team staat klaar voor alle vragen die u heeft omtrent uw bestelling. Neem contact 

met ons op via info@quality-textiles.com of bel ons op tel. +31 (0)412 643685.  
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