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Handelaars in <naam gemeente> blijven bereikbaar via VlaanderenOnline
<naam gemeente> lanceert online platform voor ondernemers en inwoners in de corona-crisis. Via vlaanderenonline.
be/<gemeente> kan je voortaan terugvinden welke handelszaken nog bereikbaar zijn, of je kan afhalen of laten thuisleveren en
op welke manier je kan betalen.
Hét makkelijke ondernemersplatform in Corona-tijden.
De Corona-crisis heeft ons leven door elkaar geschud. Om onze ondernemingen een hart onder de riem te steken, nemen wij
deel aan het VlaanderenOnline platform. Op dit platform kom je snel te weten bij welke winkels je nog terecht kan tijdens de
quarantaine. Elke ondernemer kan zelf aangeven of zij/hij nog open is en of je kan online bestellen, afhalen of thuis laten
leveren. Je ontdekt ook meteen op welke manier je kan betalen, uiteraard bij voorkeur contactloos..
Tom Devos van VlaanderenOnline: “In deze Corona-tijden is het niet altijd makkelijk om te weten waar je als klant in de buurt
nog terecht kan. Daarom slaat ons team de handen in elkaar om dit platform te maken voor ondernemers en hun lokale klanten,
in nauwe samenwerking met de gemeenten. Vanuit VlaanderenOnline volgen we de maatregelen op de voet. We trachten continu
ons platform aan te passen aan de beslissingen van de overheid. Zo werken we aan de mogelijkheid om makkelijk bestellingen te
plaatsen en contactloos digitaal te betalen.”
<naam burgemeester>, <naam gemeente>: “Wij zijn verheugd dat we met dit platform onze lokale ondernemers een hart
onder de riem kunnen steken. Als gemeentebestuur ondersteunen we tijdens de coronacrisis onze lokale middenstanders met
alle middelen. Dit initiatief zorgt ervoor dat de winkeliers, hun personeel en hun klanten maximaal beschermd zijn tegen het
coronavirus. Ouderen kunnen ook al een week gebruik maken van onze gratis gemeentelijke boodschappendienst. Maar dankzij
dit nieuw ondernemersplatform kunnen de inwoners nu ook op één website makkelijk ontdekken wat de openingsuren zijn en
bij welke handelszaken men ook kan afhalen of kan laten thuisleveren. Vooral voor mensen die werken is dit enorm handig om
sneller hun weg te vinden naar al deze handelszaken. Ik hoop dat vele andere gemeenten mee in dit project stappen.”
Alle informatie kan je vinden op www.vlaanderenonline.be. Je bedrijf kan je makkelijk registreren op de website. Ben je
gemeentebestuur of ondernemersvereniging, zet dan jouw gemeente online met een mail naar hello@vlaanderenonline.be.
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