
 
Aangepaste openingstijden onderdeel van maatregelen die MediaMarkt treft 
tegen coronavirus 
 
Rotterdam, 17 maart 2020 – Vanaf dinsdag 17 maart gelden aangepaste openingstijden voor alle 50 winkels 
van MediaMarkt. Van maandag tot en met vrijdag zijn onze winkels open van 10.00 tot 18.00 uur. Op 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Bij MediaMarkt bestaat ook de mogelijkheid om 24/7 online te 
bestellen en om de product(en) in de winkel af te halen.   
 
Hygiënemaatregelen  
MediaMarkt treft adequate maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Al onze medewerkers zijn goed 
geïnformeerd over hoe zij verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen en uiteraard hebben wij extra 
hygiënemaatregelen getroffen. In onze winkels wijzen wij klanten erop dat medewerkers geen handen 
schudden, vragen wij klanten om 1,5 meter afstand te bewaren, om te betalen met pin of smartphone en – als 
met contant geld wordt betaald – dit uit te wisselen zonder fysiek contact. 
  
Voldoende voorraad 
MediaMarkt heeft voldoende voorraad. Opvallend is dat de afgelopen week heel veel vraag is ontstaan naar 
andere producten dan normaal, zoals thuiswerk- en voedsel-gerelateerde artikelen. Daar helpen we onze 
klanten natuurlijk graag mee. We hebben daarom online een speciale pagina geopend voor thuiswerk-
oplossingen.  
 
Gezondheid voorop 
Voor MediaMarkt staat de gezondheid van klanten en medewerkers voorop, we doen wat we kunnen om de 
immuniteit voor het coronavirus te vergroten.  Daarmee volgen we de adviezen op van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid. Als dat nodig is, treffen we extra maatregelen. Op onze 
website hebben we voor klanten een pagina aangemaakt met informatie hoe MediaMarkt omgaat met de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus.  
 
Kortom, we doen wat we kunnen om te helpen in de strijd tegen het coronavirus en tegelijk om onze klanten 
zo goed mogelijk te bedienen. 
 

- Einde bericht - 
 

Over MediaMarkt Nederland                                                                                    

De ruim 4.000 medewerkers van MediaMarkt in Nederland zijn altijd op zoek naar de WOW voor klanten. Met de optelsom 

van het product én de bijbehorende services zorgt MediaMarkt voor een totaaloplossing waarmee klanten één van de 50 
winkels uitlopen of uitchecken in de online webshop. In de winkels ontvangt MediaMarkt jaarlijks ruim 40 miljoen 

bezoekers, online meer dan 100 miljoen. MediaMarkt is sinds 1999 actief in Nederland. Het bedrijf is marktleider op het 

gebied van consumentenelektronica en heeft een naamsbekendheid van bijna 100%. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. 

MediaMarkt is binnen het beursgenoteerde Ceconomy onderdeel van de MediaMarkt-Saturn Retail Group. 
 

Blijf op de hoogte en volg MediaMarkt op: 

Voor meer informatie: 

MediaMarkt Nederland 
Dorien Tjin-Kinds, Senior Communicatieadviseur/Persvoorlichter  

 T: +31 (0)10 207 69 00 

E-mail: persNL@mediamarkt.nl/kinds-tjin@mediamarkt.nl                                                                                                                                                                                                                                       

https://www.mediamarkt.nl/nl/category/_thuiskantoor-inrichten-758019.html
https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/coronavirus.html
https://www.mediamarkt.nl/
https://www.ceconomy.de/en/
mailto:persNL@mediamarkt.nl/kinds-tjin@mediamarkt.nl
https://www.facebook.com/mediamarktnl
https://instagram.com/mediamarktnl/
https://www.youtube.com/user/MediaMarktNL
https://twitter.com/mediamarkt_nl
https://magazine.mediamarkt.nl/magazine/
http://www.mediamarkt.nl/
https://www.linkedin.com/company/2307595?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:2307595,idx:2-2-3,tarId:1442491987097,tas:Media Markt

