
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Klant, 

We hebben een onwezenlijke tijd achter de rug maar zijn blij dat we onze 
activiteiten kunnen hervatten en jullie terug mogen verwelkomen. 

Uiteraard ligt jullie gezondheid ons nauw aan het hart, we hebben er dan ook 
alles aan gedaan om een cleane en veilige omgeving te creëren voor jullie 
behandeling.  

Plexiglas, mondmaskers, handschoenen, face shield, desinfecteren, 
verluchten,... het zijn een aantal maatregelen die wij zeer strikt opvolgen zodat 
jullie zorgeloos kunnen genieten van de behandeling. 

Ook aan jouw bezoek zijn een aantal nieuwe verplichtingen verbonden. Mogen 
we vragen deze zeker na te lezen. We rekenen er van harte op dat jullie ze 
respecteren en naleven zodat ook wij gezond kunnen blijven en jullie verder 
van dienst kunnen zijn. 

Tot gauw en stay safe! 

Belle & Shanna 

 

VERANTWOORDELIJKE CONTACTPERSOON COVID-19: 
BELLE FLOREAL – 050 37 13 14 



 

SAMEN TEGEN CORONA 

RICHTLIJNEN VOOR EEN ZORGELOZE AFSRPAAK 

 
VOOR EN NA HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK: 
 
✓ Blijf thuis wanneer je je ziek voelt of in contact bent geweest met iemand 

die ziek is of ziektesymptomen vertoont. Verwittig ons tijdig wanneer je 
afspraak niet kan doorgaan. 

 
✓ Kom ALLEEN naar je afspraak. Kinderen en partner kunnen wij tijdelijk 

niet toelaten, er mogen maximum 2 personen in de ruimte zijn. Alsook 
huisdieren zijn tijdelijk verboden. 

 
 

BIJ HET BETREDEN VAN HET SALON: 
 
✓ Hou je stipt aan het afgesproken tijdstip zodanig jullie elkaar niet hoeven 

te kruisen. Ben je te vroeg wacht in de auto of buiten tot wij jullie komen 
halen. 

 
✓ Draag een mondmasker, heb je geen mondmasker bij dan ben je 

verplicht één van ons aan te nemen. Hiervoor rekenen we supplementair 
3€ aan. 

 
✓ Desinfecteer de handen met de ontsmettingsgel die wij voorzien.  

 
✓ Respecteer de social distancing en hou je ten allen tijde aan de 1,5m 

afstand. 
 
✓ Raak geen uitgestalde producten aan maar vraag het aan ons. 

 

✓ Persoonlijke spullen zoals telefoon, sleutels,… moeten opgeborgen 
worden en gedurende de ganse behandeling opgeborgen blijven. Na elke 
aanraking met je persoonlijke spullen zouden de  handen opnieuw 
gedesinfecteerd moeten worden en dat is niet haalbaar en brengt de 
behandeling, tijd en gezondheid alleen maar nadeel.  
 

 



 
 
TIJDENS DE BEHANDELING: 
 
✓ De nagelverzorgingen gebeuren momenteel met plexiglas tussen ons in. 

Voor het kiezen van kleur zullen wij jouw de kleurstalen tonen.  
 
✓ Voor behandelingen in de cabine zal de behandeltafel tijdelijk geen hoes 

hebben zodat wij deze na elke klant optimaal kunnen ontsmetten. 
Omdat de afstand van 1,5 m hier niet gegarandeerd kan worden dragen 
wij een gezichtsbeschermer.  

 
✓ Verder vragen wij om geen producten en materialen aan te raken. 

 

✓ Mocht je tijdens een behandeling moeten niezen doe dit dan even op 
een correcte (elleboog + papieren zakdoek) en respectvolle manier. 
 

✓ In het kader van hygiënemaatregelen is er geen koffie/water te 
verkrijgen. 
 

✓ In het kader van hygïenemaatregelen zijn wij genoodzaakt ook het 
sanitair af te sluiten. 
 

 

BIJ HET BETALEN: 
 
 
✓ Wij aanvaarden CASH, contactloos betalen kan met Payconiq en Bank 

App. 
 

 
 
 
 
 
 

 BEDANKT VOOR JULLIE BEGRIP EN MEDEWERKING! 



 


