Beste klanten!
Aanstaande dinsdag gaan wij terug open, eindelijk! We hopen dat u en uw dierbaren deze
vreemde periode goed hebben doorgebracht.
Net als u zijn we zeer enthousiast dat we de winkel mogen heropenen, al zullen hier uiteraard
enkele voorwaarden aan gekoppeld zijn .
U bent ze hoogstwaarschijnlijk beu gehoord, maar de basis hygiëneregels zijn super
belangrijk! Handen wassen, afstand houden, niet zomaar in het rond hoesten en dergelijke.
We zullen gel voorzien om uw handen te wassen op verschillende plekken in de winkel en we
verwachten dat u deze gebruikt. Iedere klant die de winkel binnenkomt zal verplicht zijn de gel te
gebruiken om even de handen te wassen. Voel u eveneens vrij om tijdens uw bezoek ook uw
handen te wassen met gel, beter te veel dan te weinig

Mondmaskers zijn verplicht door de regering.
We weten dat deze niet aangenaam zijn om te dragen, maar als klant hoeft u deze maar een
paar minuten op te zetten, terwijl wij deze de hele dag zouden moeten dragen.
Eveneens vragen we u afstand te houden van zowel andere klanten als van het personeel. Dit zullen
we makkelijker proberen te maken door het aantal klanten die gelijktijdig in de winkel zijn te
beperken, we zullen maximaal 10 klanten toelaten.
Aangezien we een maximum aantal klanten zullen toelaten per keer om een overrompeling te
vermijden, vragen we u ook om, indien mogelijk, alleen naar de winkel te komen. Als
iedereen zijn partner/kinderen meeneemt, is de maximum capaciteit snel bereikt, en zullen de
wachttijden langer worden. Uiteraard mogen mensen die begeleiding nodig hebben met hun
begeleider langskomen, of in het geval van kinderen mogen hun ouders meekomen.
Om alles nog wat vlotter te doen verlopen vragen we u om niet te lang in de winkel te
blijven, probeer het bezoek te beperken. Weet u al wat u op voorhand nodig heeft? Stuur
ons gerust een e- mail, dan kunnen we uw bestelling klaarzetten en hoeft u deze enkel op te
komen halen.
Net zoals andere winkels gaan wij proberen om een ‘vast parcours’ in de winkel in te richten,
een soort eenrichtingsverkeer als we het zo mogen noemen, zodat klanten zo min mogelijk
elkaar moeten kruisen en we de ‘social distancing’ kunnen respecteren
Natuurlijk zijn dit maar richtlijnen op papier en zullen we pas echt weten hoe het zal verlopen
als de winkel effectief open gaat. Maar tot dan geloven wij in deze maatregelen, om zowel
onze klanten als ons personeel te beschermen. Deze maatregelen kunnen aangepast worden
maar daar zullen we de volgende dagen rekening mee houden.
Moest iedereen deze maatregelen zo goed mogelijk respecteren, dan denk ik dat we deze
heropening een succes mogen noemen. Vergeet niet dat, door het niet respecteren van
deze regels, het personeel ziek kan worden en dat de winkel dan terug moet sluiten, niet
door wetgeving, maar door ziekte.
Alvast bedankt aan iedereen om deze regels goed te volgen zodoende dat we hier allemaal
gezond kunnen uitkomen!

