Maatregelen i.v.m het corona virus
Beste klanten,
Voor onze en uw veiligheid hanteren wij op dit moment onderstaande maatregelen.
• Om lichamelijk contact te vermijden schudden wij geen handen en blijven wij zoveel
mogelijk op gepaste afstand van onze klanten.
• Wij zullen extra letten op de hygiëne. Wij wassen regelmatig onze handen en zullen
meerdere malen per dag de deurklinken, pinapparaten etc. schoonmaken.
• Wij hopen dat ook u als klant in deze periode extra let op de hygiëne, om verdere
verspreiding van het virus te voorkomen.
Wanneer er wijzigingen in beleid optreden dan zullen wij dit kenbaar maken op onze
website en facebook. Mocht u nog andere vragen hebben of informatie wilt dan zijn wij
telefonisch of de mail te bereiken.
Als klant vragen wij u het volgende:
•
•

•
•
•
•
•

Ondanks de versoepeling heeft het onze voorkeur dat u van te voren een tijdslot
reserveert.
Wij mogen volgens de regels maximaal 4 klanten( 13 jaar en ouder) tegelijker tijd in
onze winkel ontvangen. Wij verzoeken u dan ook om met niet meer dan 2
personen de winkel te bezoeken. U wacht achter het lint om toegelaten te worden.
Komt u met meer dan 2 personen(13 jaar en ouder) dan verzoeken wij de anderen
om buiten te wachten.
Indien er al 4 klanten( 13 jaar en ouder) in onze winkel zijn, dient u buiten te
wachten tot er weer plek is om u te ontvangen.
Komt u voor het afgeven /ophalen van onderhoud of reparatie dan kunt u dit ten
alle tijden doen. U hoeft niet te blijven wachten.
Bij binnenkomst even U handen met een paar druppeltjes alcohol gel in wrijven.
Hou minimaal 1,5 meter afstand van andere klanten.
Bent u verkouden, of hoest u dan verzoeken wij u terug te komen wanneer u dat
niet meer

met vriendelijke groet
Gerjan en Frikke

