Geachte klant/leverancier,
Op 20 januari heeft de Nederlandse overheid de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus uitgebreid. Dit heeft mogelijk consequenties voor uw leveringen c.q. te verrichten
werkzaamheden bij Twence. Graag informeren wij u in deze brief over de belangrijkste wijzigingen en
de daaruit voortvloeiende consequenties.
Avondklok
Vanaf zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze avondklok verbiedt om tussen
22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends buiten te zijn. Er gelden uitzonderingen, waaronder de
noodzaak om van en naar het werk te reizen.
Werkgeversverklaring
Indien uw leveringen en/of werkzaamheden het noodzakelijk maken om binnen de genoemde speruren van en naar Twence te reizen, hebben uw medewerkers een werkgeversverklaring nodig. U
dient deze verklaring als werkgever op te stellen en aan uw medewerkers uit te reiken. Bijgevoegd
treft u de verklaring. Deze is ook te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
Eigen verklaring avondklok
Daarnaast heeft iedere medewerker een ‘Eigen verklaring avondklok’ nodig. Het format voor deze
verklaring vindt u in de bijlage. Ook deze is te vinden op bovengenoemde website. Wij verzoeken u
ook deze verklaring aan uw medewerkers uit te reiken. De medewerker is verplicht, deze verklaring
ingevuld bij zich te dragen. De Nederlandse overheid controleert en handhaaft op beide
documenten. Kan de medewerker één van de documenten niet tonen? Dan kan dit leiden tot een
boete.
Inreisbeperkingen
Ook geldt er een uitbreiding van de inreisbeperkingen. Deze zijn vanaf zaterdag 23 januari om 00.01
uur van kracht. Door de uitbreiding is het voor personen uit niet EU/Schengenlanden niet mogelijk
om naar Nederland te reizen voor een kortdurend verblijf. Voor personen uit EU/Schengenlanden
blijven de bestaande maatregelen van kracht, met een uitbreiding op de benodigde testuitslagen.
Benodigde testuitslagen
Voor personen die met het vliegtuig, de trein, boot/schip of autobus naar Nederland reizen, is een
negatieve PCR-testuitslag, niet ouder dan 72 uur, nodig. Komen deze personen met het vliegtuig of
de boot/schip? Dan is er bovendien een negatieve sneltestuitslag van maximaal 4 uur voor het
vertrek noodzakelijk.
Inreisverbod
Voor personen uit de UK geldt een verbod om in te reizen per vliegtuig of boot/schip. En voor ZuidAfrika en alle Zuid-Amerikaanse landen geldt een inreisverbod per vliegtuig voor de duur van
tenminste een maand.
Vragen
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u zich richten tot uw vaste contactpersoon bij Twence of
tot het coronateam van Twence via: corona@twence.nl.
Hoogachtend,
Dr. M. Kapteijn
Algemeen directeur

