CORONA RICHTLIJNEN
1. Maak een afspraak
Om de afstand van 1,5 meter tussen klanten mogelijk te maken, werken
wij met minder kappers dan gewoonlijk. Wil je zeker zijn dat we je kunnen verderhelpen, maak op voorhand een afspraak via onze website www.
dirkdewittekappers.be.
2. Beperk het risico op besmetting
Heeft U of een lid van Uw gezin last van griepsymptomen, in het bijzonder
van koorts, een droge hoest of ademnood ? Bel ons tijdig en verplaats
Uw afspraak een tweetal weken.
3. Voor U bij ons binnenstapt…
Kom alleen, tenzij het echt niet anders kan. Wij moeten personen die U
vergezellen de deur wijzen, spijtig genoeg. Dat kan nu even niet anders…
4. Wanneer U bij ons binnenkomt
Onmiddellijk aan de kassa vindt U een desinfecterende handgel, om voor
de start van Uw bezoek, en ook op het einde Uw handen mee te
desinfecteren. Ga daar aub spaarzaam mee om.
5. Masker verplicht
Wij dragen een mondmasker om U te beschermen. Wij vragen U ook
een mondmasker (met elastiek achter de oren) te dragen gedurende Uw
verblijf in het salon. Heeft U geen masker bij, dan kunnen wij U eentje
van Think Pink ter beschikking stellen (4,95 euro).
6. Reinheid
Voor de start ontsmetten wij zowel Uw plaats als onze materialen en
borstels. Wij doen U een plastic wegwerpkapmantel om. Al onze
handdoeken zijn recht uit de wasmachine en worden op minstens 60°
gewassen.
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7. Afstand houden
Gelieve de afstand van minstens 1,5 meter van andere klanten en
collega-kappers ten allen tijde te bewaren.
8. Wifi in plaats van roddel en achterklap
Ten gevolge van de huidige toestand mogen wij geen magazines of
kapspelboeken meer ter beschikking stellen. U kan wel kostenloos
onze wifi gebruiken.
9. Drankjes
Wij mogen jammer genoeg geen koffie, thee, … serveren.
Wel kan U een gesloten flesje plat water van 33cl kopen (1,25 euro).
10. Geniet….
Relax…Tijd voor jou en je nieuwe look !

