
 

 

CORONA PROTOCOL HENSENKAPPERS 

 

Lieve klanten van Hensenkappers. 

Eindelijk mogen we weer open, en we kunnen niet wachten om weer te gaan beginnen. 

Helaas hebben wij maar ook u zich te houden aan aangepaste  maatregelen waardoor sommige 

dingen anders zullen zijn dan dat jullie van ons gewend zullen zijn .Er zijn een aantal dingen 

veranderd en we hopen daarmee op jullie begrip! 

 

 

Wat is er allemaal verandert ?      

 

- Helaas kunnen we  minder klanten aannemen dan normaal, vanwege ruimte en een veilige 

werkplek 

 

- Aangezien we ons aan de 1.5 meter moeten houden , zullen we tussen elke plaats een  

kappersstoel leeg laten                    

 

- We  gaan in kleinere teams werken om te voorkomen dat er niet te veel klanten tegelijkertijd  

in de zaak zullen zijn 

 

- Zolang het nodig is zullen wij de avonden ook langer doorwerken 

 

- Wij gaan werken met plastic wegwerp kaplakens , zodat iedereen een schoon kaplaken krijgt 

 

- Tussen de wasbakken zal een plexiglas scherm komen , zodat iedereen veilig bij de wasbak 

behandeld kunnen worden 

 

- Koffie en thee zullen in wegwerpbekers aangeboden worden 

 

- Uiteraard zullen we onze zaak, werkplek en materialen goed desinfecteren zodat iedereen op 

een schone plek komt te zitten 

 

- Bij binnenkomst zal er een coronazuil staan met desinfecterende handgel, desinfecteer gelijk 

uw handen a.u.b 

 



- Er zullen nog maar 2 wachtstoelen staan in de wachthoek, wanneer ze bezet zijn vragen we u 

om buiten te wachten. Wanneer iemand de zaak verlaat kunt u plaatsnemen 

 

- We zetten geen lectuurbakken meer neer , dus neem uw eigen lectuur mee 

 

- Wij zijn door alle veiligheidsmaatregelen genoodzaakt om de prijs met 2.50 euro te verhogen 

zolang de maatregelen van kracht zijn. 

 

 

 

          Wat verwachten wij van u ? 

 

- Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand van elkaar, voor de salon en in de salon 

 

- Kom alleen naar de salon! Een minderjarig kind en mensen die door een beperking 

begeleiding nodig hebben mogen maximaal 1 begeleider meenemen 

 

- Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging en koorts. Kom je toch met een van deze klachten en wij 

twijfelen, dan zullen we de behandeling niet laten doorgaan ! 

 

- Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten 

 

- Bij binnenkomst gelijk uw handen desinfecteren bij de coronazuil 

 

- Zelf de eigen jas ophangen en weer aantrekken 

 

- Volg altijd de aanwijzingen van het personeel 

 

- Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel) 

 

Zoals u ziet, hebben we deze maatregelen moeten nemen zodat we weer aangepast aan de slag 

kunnen. We hopen natuurlijk dat alle regels weer snel versoepeld kunnen worden zodat het           

voor iedereen weer een normale situatie gaat worden 

 

We hopen op jullie begrip ! 

 

Liefs Team Hensenkappers 

 

 

 


