
BNP Paribas Leasing Solutions N.V. 
Postbus 2375 
5202 CJ  's-Hertogenbosch 

 
 

BNP Paribas Leasing Solutions N.V. - Hambakenwetering 4, 5231 DC  's-Hertogenbosch – HR 24271429 – 
BTW nr. NL006787630B01 – Rek.nr. 22.76.52.088 – IBAN NL 69 BNPA 0227 6520 88 – BIC BNPANL2A – 
Tel.: +31 (0) 73 63 99 400 – Fax: +31 (0) 73 63 99 415 – www.leasingsolutions.bnpparibas.nl 
 

 
 
 
 
 
 
Beste partner, 
 
 
Bij BNP Paribas Leasing Solutions nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze 
medewerkers, partners en klanten zeer serieus.  
 
In het kader van de toenemende zorgen rondom het Coronavirus (COVID19) in Nederland, België en de rest van de 
wereld, informeren we u met dit schrijven over de maatregelen die we genomen hebben om ervoor te zorgen dat onze 
dienstverlening kan worden voortgezet. 
 
De volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen: 
• Faciliteren van thuiswerken voor alle medewerkers volgens een ploegensysteem, met toegang tot de IT 
systemen, e-mails en telefonie om de werking van onze afdelingen te garanderen. 
• Volledige beschikbaarheid van onze IT-teams en IT-systemen om de beschikbaarheid en het onderhoud van 
onze digitale tools (intern en extern) te continueren.  
• Internationale zakenreizen zijn opgeschort. 
• Reisbewegingen binnen het land worden tot een minimum beperkt. 
• Vergaderingen (intern en extern) worden bij voorkeur digitaal gehouden met een beperkt aantal deelnemers. 
• Voor overlegmomenten tussen u en onze medewerkers bieden wij u de mogelijkheid om deze fysiek of 
telefonisch te houden of uit te stellen. Dit gebeurt steeds in overleg. 
 
Verder volgen we voortdurend de ontwikkelingen en het advies van de overheid om het welzijn van onze medewerkers, 
partners en klanten te blijven waarborgen. 
Mochten er als gevolg van deze uitzonderlijke gebeurtenissen toch vertraging in de doorlooptijden optreden, dan vragen 
wij daarvoor uw begrip. 
Indien er wijzigingen zijn in bovenstaande aanpak zullen wij u hierover informeren.  Mocht u toch nog vragen hebben, 
neem dan contact op met uw gebruikelijke contactpersonen bij BNP Paribas Leasing Solutions. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
BNP Paribas Leasing Solutions NV 
 

 


