
In het kader van de strijd tegen het Corona-virus wordt door diverse overheden opgeroepen om niet noodzakelijke contacten zo-

veel mogelijk te vermijden. Bij Bebotax voelen wij ons ook aangesproken om maatregelen te nemen en ons steentje bij te dragen in 

het tegengaan van de verspreiding van het virus, om zo een volledige lockdown te vermijden. 

 

Bebotax neemt alle mogelijke maatregelen om u in deze uitzonderlijke omstandigheden te helpen en te ondersteunen. Wij zijn 

volop aan de slag om op de situatie van vandaag te anticiperen en de continuïteit van onze diensten te garanderen.We hebben 

uiteraard ook de nodige stappen gezet om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen, in lijn met de richt-

lijnen van de overheid.  

 

Bebotax heeft daarom beslist om de werking van het kantoor aan te passen, om zowel u en onze medewerkers te beschermen. 

  

Alle contacten en verplaatsingen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Daarnaast werken we uitsluitend nog op 

afspraak. En dit zolang de overheid deze maatregelen oplegt. 

 

Dit betekent concreet dat enkel:  

• Hoogdringende vergaderingen mogelijk zijn in ons kantoor. 

• Bij een vergadering steeds aandacht moet worden geschonken aan de persoonlijke hygiëne (onder meer wassen van han-

den, …), het houden van voldoende afstand van minstens 1,5 meter, en deze zeker niet te laten doorgaan indien u zich 

niet fit voelt. 

• Alle plaatsbezoeken bij u ter plaatste niet zullen doorgaan of slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen. 

• Documenten kunnen bezorgd worden aan Bebotax op volgende wijze : 

 - In de brievenbus met grote gleuf te Steenweg Deinze 124 B - B-9810 Nazareth. 

 - Op elektronische wijze (Email, Wetransfer, Dropbox). Voor meer info kan je terecht bij uw dossierbeheerder (of bij diens 

 ziekte / afwezigheid op info@bebotax.com). 

  

We zijn er zoals altijd om onze rol als uw cijferberoeper te vervullen en u met raad en daad bij te staan. U kunt rekenen op de ex-

pertise en het engagement van onze medewerkers om u de service te bieden die u verdient. 

 

We doen al het nodige om onze dienstverlening op peil te houden en steeds bereikbaar te blijven via mail of via telefoon. 

We voorzien ook de mogelijkheid dat vergaderingen via webmeeting kunnen doorgaan.  

  

Wij vragen alvast uw begrip voor deze situatie. 

 

Alles wat u moet weten over de impact van het coronavirus op uw bedrijf kan u terugvinden op onze website. 

Samen dragen we zorg voor elkaar. 

BEBOTAX  

Volg ons op  

Steenweg Deinze 124B, 9810 Nazareth Scan jouw toekomst hier  

Nood aan informatie?  
www.bebotax.com 

 

COVID -  19 

“Draag zorg van mekaar - Panikeren is commerce, bezorgdheid en trouw is liefde.” 

https://www.facebook.com/BebotaxBV/
https://www.linkedin.com/company/bebotax-bv-ovv-bvba/

