
Nuenen, 6 mei 2020

Finally!

Wij hebben zojuist te horen gekregen dat wij vanaf aanstaande maandag 11 mei weer 
open mogen, en we kunnen niet wachten! Omdat het nog wel even zal duren voor de 
situatie weer als vanouds is, hebben wij een aantal maatregelen getroffen om deze 
periode zo verantwoord mogelijk door te komen. 

Allereerst antwoord op de meest gestelde vraag: ‘Wanneer kan ik een afspraak maken??’

Morgen, donderdag 7 mei, zijn wij vanaf 11 uur telefonisch bereikbaar op zowel ons vaste, 
als op ons mobiele nummer. Afspraken kunnen komende weken alleen gemaakt worden 
via de telefoon, helaas niet via WhatsApp, om het zo overzicht mogelijk te houden. 

Om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zijn wij de komende maand 7 dagen per week 
geopend, op werkdagen zelfs van 9.00 tot 21.00 uur. 

Wij zullen in shifts werken, met max 3 collega’s tegelijkertijd, waardoor er max 5 klanten 
op hetzelfde moment in de salon zullen zitten. Op deze manier kunnen wij ons zoveel 
mogelijk aan de gepaste afstand houden. Om te voorkomen dat we uitlopen, zullen wij de 
behandeltijd per klant verruimen. Om deze aantallen zo goed mogelijk aan te houden, 
vragen wij iedereen alleen te komen. 

Om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken, vragen wij jullie aandacht voor het 
volgende. 
- Deze komt niet als verassing, maar moet toch even gezegd: Als je je niet lekker voelt,   
  blijft alsjeblieft thuis! Dit geld helaas ook voor mensen met een snotneus, hoesten en  
  veel niezen. Iedereen die bij ons binnen zit moet zit veilig voelen. Dus heb je last van      
  flinke hooikoorts of iets dergelijks, vraag naar Dagmar, zij probeert een passende  
  oplossing te vinden.
- Zouden jullie je jas misschien in de auto kunnen laten? Of een tas meenemen waar je  
  deze in kunt bewaren?
- Voor iedereen die een langere behandeling krijgt, graag eigen leesvoer meenemen.  

Dan nog een aantal maatregelen ter info:
- Alle materialen worden eenmalig gebruikt.
- Op ieder toiletje staat er desinfecterende handgel klaar, gelieve deze dan ook te    
  gebruiken.
- Na iedere klant worden de toiletjes schoon gemaakt, evenals de klinken en het  
  pinapparaat. 

Ohh we kunnen niet wachten jullie weer te zien! 

Tot heel snel!! 💛  Liefs, Team Haarkazerne

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


