Nuenen, 2 april 2020
Lieve klanten,
Oeioei, 4 weken erbij.. We beseffen ons heel goed dat het ontzettend lastig is dat jullie
gevraagd wordt jullie knipbeurt uit te stellen. Geloof mij, wij staan met het hele team te
popelen om weer aan de slag te kunnen, maar helaas is het even niet anders! Als dit is
wat nodig is om de druk van de ketel te halen, werken wij daar natuurlijk aan mee!
Maar nu, wat kunnen wij tot de 28e april voor jullie doen om in ieder geval jullie frustraties
m.b.t. jullie lange lokken, zo klein mogelijk te houden?
Wij zijn druk bezig achter de schermen. Zo maken wij verf-pakketjes klaar, en zorgen
ervoor dat jullie niet zonder producten hoeven te zitten. Maar we gaan verder dan dat!
Zoals al eerder verteld hebben wij een mobiel nummer, dit betekent dat wij naast
telefonisch, ook via Facetime en Whatsapp video beschikbaar zijn!
De vraag ‘kun jij niet iedere ochtend mijn haar komen doen?’ is nog nooit zo dicht bij een
positief antwoord geweest.. Dat kan dus! Digitaal weliswaar, maar wij denken graag live,
vanuit onze eigen keuken, met jullie mee als jullie (letterlijk) met jullie handen in het haar
zitten. We geven tips en tricks, van uitgroei tot nekhaar, en productadvies waar nodig, om
er voor te zorgen dat 4 weken makkelijker te overbruggen zijn! Wil je meer informatie? Bel
ons dan even, dan lichten we het persoonlijk toe!
Verder proberen we dit avontuur zo creatief mogelijk, en met een positieve instelling door
te komen. Via de sociale kanalen blijf je goed op de hoogte, en als je de site in de gaten
houd zie je dat hier ook af en toe filmpjes gepost worden. Zo vergeten jullie in ieder geval
niet hoe wij eruit zien. 🥰
Zodra we groen licht krijgen vanuit de overheid, sturen wij iedereen (van wie het mobiele
nummer bij ons bekend is) een algemeen berichtje via WhatsApp, zodat jullie weten dat
we weer afspraken in kunnen plannen! Om iedereen in deze tijd te kunnen helpen, zullen
wij dan ook met extra verruimde openingstijden werken.
Wij kunnen niet wachten jullie weer te zien, en hopen dat jullie ook op ons wachten!
Stay Safe 💛 Liefs, Team Haarkazerne

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

Ter info:
Ondanks dat u tot en met 28 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.

