
Geachte heer, mevrouw,

Iedereen heeft te maken met de ontwikkelingen wegens het coronavirus. Wij hopen dat in goede 

gezondheid bent en willen u vanuit DBS2 informeren over de gevolgen die het voor ons heeft. De situatie 

waarin wij nu zitten is uniek en veel bedrijven zullen worden geraakt door het coronavirus. De volgende 

maatregelen hebben wij nu genomen:

• 90% van ons personeel werkt vanuit huis. Hierdoor zijn wij telefonisch verminderd bereikbaar maar alle 

werkzaamheden gaan gewoon door.

• Er is een verhoogde screening bij bedrijven die zich meldden als potentiele klant. Aangezien wij 

normaliter ook eerst een klant bezoeken, worden er momenteel wel offertes per mail verzonden maar 

kan men pas klant worden na een dergelijk bezoek. Dit zal hopelijk in april weer mogelijk zijn.

• Vanuit de kredietverzekeraar krijgen wij regelmatig een update maar in de limieten en werking zijn er 

geen noemenswaardige wijzigingen. 

• De debiteurenportefeuille kent een normaal percentage aan vervallen facturen en wij voeren regulier 

debiteurenbeheer uit.

• Tot op heden zijn er geen klanten of debiteuren in surseance van betaling of failliet verklaard.

• Wij zijn veel actief in de ambachtelijke beroepen als bouw, infra, techniek en vervoer. In deze branches 

wordt er nog consequent gewerkt. Wel is te verwachten dat er een omzetdip komt, maar de dagelijkse 

transacties zijn tot op heden op normaal niveau.

• Indien blijkt dat er over twee maanden teveel liquide middelen zijn, dan zullen wij dan maatregelen 

nemen.

• Alle plannen qua investeringen in IT, funding en commerciele zaken zijn beperkt tot een minimum om 

hierdoor ook kosten te besparen en geen nieuwe risico’s te creëren.

Wij verwachten hiermee momenteel voldoende gedaan te hebben om de risico’s voldoende te beheren. 

Indien er nog nieuwe ontwikkelingen zijn vanuit DBS2 zullen wij u weer informeren, tevens ontvangt u 

komende maand het kwartaalverslag.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Marel 


