Beste ondernemer,
De Nationale Veiligheidsraad van 27 maart heeft de veiligheidsmaatregelen om het coronavirus tegen te gaan, verlengd tot en met zondag 19 april 2020 (eventueel verlengbaar t.e.m.
3 mei). Alle informatie wordt dagelijks geactualiseerd op de website:
www.herentals.be/corona. Deze omvat ook een specifiek luik voor ondernemers.
Om u efficiënt te kunnen informeren sturen we ook regelmatig een nieuwsbrief per mail.
Hebt u géén nieuwsbrieven van ons ontvangen de afgelopen weken, bezorg ons dan de
naam van uw zaak, uw adres en uw e-mail adres aan info@handelshart.be. Zo kunnen wij
ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft en al uw gegevens aanpassen in de brochure en op
de website. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de promotie van de Handelshart
Herentals cadeaucheques (bij het uitreiken aan jong gehuwden, bij geboorte, mantelzorg …).
Dus correcte gegevens zijn absoluut noodzakelijk om uw handelszaak te kunnen promoten.
Controleer ook uw gegevens op www.handelshart.be en contacteer
bart.lamers@outlook.com voor correcties op de website, extra meldingen en posts op
facebook en instagram van Handelshart Herentals.
Achter de schermen zijn we ondertussen bezig met het inventariseren van de
ondernemersnoden en wordt er hard gewerkt aan het post-corona tijdperk. De
Lenteshopping en de Paaskermis werden noodgedwongen geannuleerd maar er wordt niet
stilgezeten… Hebt u specifieke voorstellen of ideeën voor het shoppingfestival (voormalige
braderij), laat het ons weten op info@handelshart.be !
Durf indien nodig, ook uw maandelijkse verplichting als huurder bespreekbaar te maken en
ga in overleg met uw verhuurder-eigenaar. Misschien kan er in deze uitzonderlijke tijden
voor beide partijen een haalbare oplossing gevonden worden. Bevindt u zich buiten het
kernwinkelgebied en wenst u dat het stadsbestuur en vzw Handelshart Herentals uw
verhuurder aanschrijven om clementie te vragen? Laat het ons weten op info@herentals.be
Om blijvend in te zetten op koopbinding en online promotie, promoten stad Herentals,
UNIZO Neteland en de vzw Handelshart Herentals hét unieke platform voor handelaars en
horeca-ondernemers: www.handelshart.be. Hier werd ook een speciale rubriek voorzien
voor online shopping: www.handelshart.be/koop-nu-online. Is uw webshop nog niet
geregistreerd, laat het weten aan bart.lamers@outlook.com. Sinds kort kan u ons ook volgen
op www.instagram.com/handelshart.herentals.

In deze moeilijke tijden blijft online verkopen mogelijk. We willen jullie dan ook actief
ondersteunen om hierin de nodige stappen te ondernemen. Diverse webinars (online
opleidingen) zullen hiervoor georganiseerd worden de volgende weken. Via de digitale
nieuwsbrieven krijgt u hierover alle informatie.
Als u nog vragen hebt, kan u steeds terecht kan bij onze expert lokale economie
annemie.van.gestel@herentals.be .
Aan iedereen wensen wij veel moed in deze moeilijke tijden en we hopen dat u gezond mag
blijven.
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