Ruim 27 jaar ervaring!

Bekijk de webversie

Maart 2020
Hey creatievelingen!
Verplicht thuis zitten omdat je niet
naar school kan? Binnen blijven omdat
je niet meer met je vriendjes en
vriendinnetjes buiten mag spelen?
Replay Speeltoestellen zorgt ervoor
dat jij je niet snel zal vervelen!
Wij roepen je op om je creatiefste kant
naar boven te halen en te gekke
speeltoestellen te ontwerpen! Dit kan
door je droomtoestel uit te tekenen of
ga aan de slag met je knutselspullen.
Stuur je mooiste creatie (tekenvel of foto van je bouwwerk) voor 6 april naar onze
ontwerpster via info@replay-speeltoestellen.nl. Onder alle inzendingen wordt een winnaar
gekozen die het mooiste toestel heeft ontworpen en wie weet maak jij kans op de super
gave prijs die wij mogen verloten, namelijk een entreekaartje voor Attractiepark Toverland!
Download hier je tekenvel om kans te maken op de mooie prijs!

Replay en het corona covid-19 virus
De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen om de
besmetting door het coronavirus zo veel mogelijk te
beperken. Replay Speeltoestellen geeft gehoor aan deze
maatregelen, maar probeert tegelijkertijd de continuïteit van
de dienstverlening te waarborgen.
Zoveel mogelijk collega's werken van huis uit. U kunt ons
echter normaal via telefoon en e-mail bereiken.
Wij proberen de afspraken omttrent de leverdata na te
komen. Omdat er een aantal collega's thuis blijven en wij
soms afhankelijk zijn van externe leveranciers, zullen een
aantal orders misschien niet op tijd geleverd kunnen
worden. Wij zullen u tijdig hierover informeren indien het
uw order betreft.
Wij hopen op uw begrip.
Installaties en reparaties vinden doorgang. We proberen
het reizen en bezoeken van locaties door onze
servicemedewerkers zoveel mogelijk te beperken. Onze
medewerkers zullen gepaste afstand houden van andere
mensen.
Ons kantoor en werkplaats is op dit moment normaal
geopend en bereikbaar voor laden en lossen. Wij willen u
echter vragen om zoveel mogelijk met eigen materieel te
lossen en het contact tot een minimum te beperken.
Wij denken dat wij met deze maatregelen ongemakken
kunnen voorkomen voor onze klanten, leveranciers en
medewerkers. We zijn er ons van bewust dat de richtlijnen
van het RIVM snel kunnen veranderen. Natuurlijk informeren
wij u dan.
Mocht u vragen hebben omtrent uw levering of andere zaken
bel dan gerust naar 077-3066320 of informeer via
info@replay-speeltoestellen.nl.

Onderdelen op voorraad
Replay Speeltoestellen heeft een eigen onderdelenmagazijn. De
meest gangbare onderdelen liggen bij ons op de plank.
Denk aan: schommelzitjes, kabelbaanonderdelen, handgrepen,
bouten, vogelnestmanden, D-sluitingen, afdekkappen, enzovoorts.
Bestellingen kunnen binnen 24 uur verzonden worden.
Ideaal als u nu de tijd geschikt vindt om het jaarlijks onderhoud te
plegen.
Bekijk voor meer onderdelen onze website of informeer via
info@replay-speeltoestellen.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@replay-speeltoestellen.nl toe aan uw adresboek.

