
Nuenen, 24 maart 2020

Even een update vanaf het front.. 

Allereerst onwijs bedankt voor jullie warme berichtjes deze week, die hebben ons echt 
heel erg goed gedaan!

Gister heeft de regering dan eindelijk beaamd dat wij een week geleden de juiste keuze 
hebben gemaakt. Ohh wat was dat lastig, je zag salons dicht gaan en weer openen, om 
uiteindelijk toch weer te sluiten. De kogel is nu ook landelijk door de kerk, en wij zijn 
definitief gesloten tot en met 6 april.

Ik ben blij dat wij enigszins de rust hebben kunnen bewaren, en ons vorige week dus 
hebben kunnen focussen op manieren waarmee wij jullie, onze klanten, kunnen helpen. 
Sommige van jullie hebben het al op de site gezien, en anderen op Instagram, maar we 
hebben speciale op maat gemaakte verf-kits. Deze stellen wij voor jullie samen, en bij 
afhalen krijg je een (fantastische) tutorial toegestuurd met daarin duidelijke uitleg over hoe 
je deze op moet brengen. 

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om producten bij ons te bestellen. Mocht je nou 
niet in de gelegenheid zijn om deze op te halen, dan komen wij deze met alle liefde naar 
jullie brengen! 

OOK HANDIG: Wij zijn tegenwoordig ook via Whatsapp bereikbaar! Tel: 06-57383778

Verder zijn we nog druk bezig met een aantal ideeën voor het geval dit avontuur langer 
duurt dan 6 april. Houd onze site en onze social media in de gaten, hier proberen wij jullie 
zo goed mogelijk op de hoogte te houden, en kunnen jullie zien hoe wij het beste van een 
mindere situatie maken.

Voor nu, nogmaals, pas goed op jezelf en op elkaar, en hopelijk tot snel!

Stay Safe 💛  Liefs, Team Haarkazerne

Ter info:
Ondanks dat u tot en met 6 april geen afspraak kunt maken, zijn wij op aangepaste tijden 
wel aanwezig in de salon om u aan producten te helpen. 

Dit zal zijn van 
dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 - 11.30  uur
en van 15.30 - 17.00 uur 

Mocht u liever op een ander tijdstip komen, dan graag even bellen.
Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar zoals u dit van ons gewend bent.


