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Nieuwsbrief 

Covid-19 : Voortzetting van onze activiteiten 

24 maart 2020 
 

Geachte,  
 
België bevindt zich zoals de andere Europese landen in zeer restrictieve omstandigheden en de 
economische activiteit is sterk vertraagd. Ondanks de nooit geziene schaal van deze situatie, blijven we 
beschikbaar voor u en uw noden. 
 
In eerste instantie hebben we de opgelegde maatregelen uitgevoerd met als doel om de continuïteit van 
de bedrijfsvoering te verzekeren door onze medewerkers hieromtrent te mobiliseren, activeren en 
organiseren. 
 
Sinds 16 maart is thuiswerken verplicht voor elke medewerker waarvoor dit mogelijk is. Om uw 
gezondheid en deze van onze medewerkers te beschermen, zijn klant-, leveranciers- en werfbezoeken 
opgeschort. 
 
We willen onze klantgerichtheid behouden door naar uw behoeften en opmerkingen te luisteren en 
hierop te reageren. We garanderen dat onze commerciële en technische ondersteuning medewerkers 
voor u ter beschikking staan per telefoon of email tijdens de traditionele werkuren. 
 
Hierbij de contactpersonen voor alle commerciële vragen van LACROIX City : 
 

Commercieel Directeur Benelux 
Steven Conderaerts :  +32 478 98 66 14 

s.conderaerts@lacroix-city.com / steven.conderaerts@smartnodes.be  
Commercieel Directeur Noord Europa 
Francky Demeester :  +32 477 55 77 79 
   f.demeester@lacroix-city.com / francky.demeester@smartnodes.be  
Commercieel Directeur Duitsland 
Stefan Slembrouck :  +49 160 368 20 01 
   s.slembrouck@lacroix-city.com / stefan.slembrouck@smartnodes.be  
  
Hierbij de contactpersonen voor alle technische/support vragen van LACROIX City :  
 
Produktgamma Sogexi, SensyCity et Tegis :   support.lighting@lacroix-city.com  

 
Produktgamma Smartnodes :    support@smartnodes.be  
Etienne Michel  e.michel@lacroix-city.com / etienne.michel@smartnodes.be 
Alexis Leroy  a.leroy@lacroix-city.com / alexis.leroy@smartnodes.be  
Maarten Smets  m.smets@lacroix-city.com / maarten.smets@smartnodes.be  
 
We verzekeren u dat u kan blijven rekenen op de best mogelijke ondersteuning van al onze 
medewerkers tijdens deze uitzonderlijke periode. 
 
We danken u voor uw aandacht en wensen u en al uw naasten een goede gezondheid toe. Tot 
binnenkort. 
 
In naam van het LACROIX City team  
 
Laurent LOUGERSTAY    Jean BEKA 
Directeur Général | Managing Director  Directeur Général | Managing Director 
LACROIX City EP     Smartnodes 
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