
 
 
 
Veiligheid en welzijn van onze klanten en werknemers zijn belangrijk voor ons. We nemen daarom 
alle voorzorgsmaatregelen in acht door de richtlijnen van het RIVM strikt op te volgen. 
NightWatch.nl is een digitaal platform en daarom kunt u gewoon bij ons blijven bestellen. Onze 
levertijden zijn onveranderd en u kunt je ons altijd bereiken via +31 (0)85 0601252 of 
info@nightwatch.nl 
 
Kan ik gewoon een bestelling plaatsen? 
Jazeker, de NightWatch is een medisch hulpmiddel en daarom blijven wij open, ook tijdens deze 
moeilijke tijd.  Daarbij werken de collega’s die uw bestelling behandelen en opsturen volgens de 
veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. 
 
Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten? 
We doen ons uiterste best om uw NightWatch binnen de afgesproken levertijd te leveren. Doorgaans 
is dit binnen 4 tot 6 dagen (afhankelijk of er een weekend tussen zit). We nemen sowieso even 
contact op als u een bestelling plaatst. Zodra we uw bestelling hebben overgedragen aan de 
pakketdienst ontvangt u een Track & Trace nummer. 
 
Hoe kan ik gebruikmaken van jullie gratis proefperiode als ik in quarantaine zit? Of als ik iets terug 
wil sturen. Wat moet ik doen? 
Wij vinden gezondheid van onze klanten heel belangrijk. De proeftijd van 30 dagen moet in principe 
lang genoeg zijn om de NightWatch uit te proberen maar mocht er onverhoopt iets gebeuren 
waardoor deze proefperiode in gevaar komt neem dan gewoon contact met ons op via +31 (0)85 
0601252. We vinden dan zeker een passende oplossing. 
 
Hoe zit het met de factuur als ik tijdelijk niets kan terugsturen? 
Mocht u de NightWatch na de proefperiode niet willen houden en u kunt door omstandigheden de 
NightWatch niet tijdig terugsturen neem dan contact met ons op via +31 (0)85 0601252. We vinden 
dan zeker een passende oplossing. 
 
Wat doet de pakket bezorger om het virus niet te verspreiden? 
Om de verspreiding van het Coronavirus te bestrijden neemt de pakketdienst alle 
hygiënemaatregelen van het RIVM in acht.  De pakketdienst weet wat haar bezorgers moeten doen 
om gezond te blijven en zo veilig mogelijk te werken zoals bijvoorbeeld geen fysiek contact en 
afstand houden. 
 
Werkt jullie productie en distributie hygiënisch en veilig? 
Uiteraard werken ze bij ons in de productie en distributie met de hoogste hygiëne standaarden zoals 
u van een medisch product mag verwachten zodat uw NightWatch hygiënisch en veilig wordt 
verzonden en zodat de medewerkers gezond blijven. U kunt dus met zonder zorgen bij ons bestellen. 
 
 

 


