
 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

- Neem, voordat u naar de salon komt, uw temperatuur op. Stuur mij de temperatuur 

door via de whatsapp. Zo weet ik dat u geen verhoging heeft. 

- Heeft u klachten zoals verkouden, geur- en of smaakvermindering, keelpijn of hoesten, 

neem contact op zodat wij de afspraak kunnen verplaatsen. Wees hierin eerlijk en 

houdt het veilig voor iedereen. 

- Bent u in contact geweest met een coronapatiënt of is iemand uit het gezin hiermee in 

contact geweest? Neem contact op om de afspraak te verplaatsen en blijf thuis. 

- Heeft iemand in uw gezin koorts of andere klachten? Neem contact op om de afspraak 

te verplaatsen en blijf thuis. 

 

Wat kunt u van mij verwachten? 

- Zoals altijd neem ik de hygiëneregels strikt en zal ik nergens een risico nemen. 

- Na elke behandeling gaan alle handdoeken in de was, worden deurknoppen, de deurbel 

en alle andere voorwerpen die voor, tijdens en na de behandeling aangeraakt zijn, 

gedesinfecteerd. 

- Er wordt geen gebruik gemaakt van het stoomapparaat tijdens gezichtsbehandelingen. 

- Er wordt geen koffie, thee of water aangeboden in de salon.  

- Na elke werkdag wordt de salon grondig schoongemaakt. 

- Voor en na elke behandeling desinfecteer ik mijn handen en onderarmen. Ik werk in 

korte mouwen waardoor dit mogelijk is. 

- Vanaf het moment dat de 1,5 meter niet meer kan worden aangehouden gaat het 

mondkapje op. Deze blijft gedurende de behandeling op.  

- Ik werk met handschoenen wanneer dit nodig is. 

 

Belangrijk voor de afspraak: 

- Zorg dat u bij twijfel over eventuele klachten ten alle tijden de afspraak annuleert. Doe 

dit via 0611888030. 

- Bij binnenkomst wordt er van u verwacht dat u de handen desinfecteert. Voor 

desinfectiemiddel zorg ik. 

- U hangt zelf, in de salon, uw jas aan de kapstok. De schoenen gaan beneden bij de 

voordeur uit. 

- In de salon neemt u, na het ophangen van uw jas en eventuele andere kleding, plaats op 

de behandelstoel. Mocht u een mondkapje op willen, geef dit dan aan. Bij alle pedicure 

behandelingen zal het dragen van een mondkapje voor mij en voor u verplicht zijn. 

- Na de behandeling is het mogelijk om een nieuwe afspraak te maken, dit kunt u doen 

op een veilige 1,5 meter. U kunt alleen per pin de behandeling afrekenen. 

- Na de behandeling is het helaas niet mogelijk om het toilet te gebruiken. Hou hier 

rekening mee voordat u naar de afspraak komt. 

- Na de behandeling kunt u zelf de kleding en de jas aantrekken. Hierna volg ik u naar 

beneden, de deuren doe ik voor u open. Beneden kunt u de schoenen aandoen en de 



 

 

handen nogmaals desinfecteren. Hierna krijgt u de mogelijkheid om de handen in te 

smeren. 

 

Ik hoop dat u, net als ik, deze regels volgt en dat u zich er aan houdt. Zo kan ik iedereen weer 

op een veilige manier ontvangen in de salon. 

 

Tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk van Dam 

Schoonheidssalon van Dam 


