
Geel, 13 mei 2020

Beste klanten,

Eindelijk, 't is zover … vanaf maandag 18/05 kan ik jullie terug zien
in m'n salon!

De overheid heeft hieraan wel bijkomende maatregelen gekoppeld:
– Enkel op afspraak, dat is geen enkel probleem, ik blijf gewoon verder op 

afspraak werken, zoals u het al altijd gewoon was.
– Mondmaskers, zowel voor de kapper als de klant geldt een verplichting om in 

het salon een mondmasker te dragen.
– Social distancing de overal geldende 1,5 m regel, geldt ook in het kapsalon

Hoe zal uw bezoek in 't vervolg verlopen:

Social distancing:
– om voldoende veilige afstand tussen kapper en klanten te kunnen bewaren, heb 

ik de wachtplaats moeten leegmaken. Dat betekent dat ik verwacht dat er per 
afspraak enkel de klant komt, tenzij begeleiding echt onvermijdelijk is.

– Verder is het van belang dat u op tijd bent maar zeker niet veel te vroeg.

Mondmaskers:
– zowel voor mij als voor U geldt de verplichting tot het dragen van een 

mondmasker in het kapsalon.
– Daar waar dat niet kan tijdens uw knip- kleurbeurt zal ik een gelaatscherm ter 

beschikking stellen (denk daarbij bv aan het wassen van uw haren ..)
– het verdient zeker aanbeveling om, indien mogelijk, een reserve masker te 

voorzien, daar tijdens het knippen het steeds kan gebeuren dat er haartjes op 
uw masker vallen. Mogelijk ervaart u dat nadien als onaangenaam om verder te 
dragen.

Hygiëne:
– Bij ieder symptoom van ziekte, verwacht ik dat u uw afspraak annuleert.
– Bij binnenkomst is handgel beschikbaar.
– Deze kan u ook gebruiken bij het verlaten van het salon.
– In het toilet werden handdoekjes vervangen door wegwerp exemplaren. Na 

gebruik dienen die in het mandje onder de lavabo geworpen te worden.
– Materiaal, kapmantels en meubilair worden na iedere klant gedesinfecteerd.
– Er mogen geen drankjes aangeboden worden.



– De wachtzaallectuur werd verwijderd, omdat het ons tot op heden onduidelijk 
is of overdracht daardoor mogelijk is. Ook de speelhoek van de kleintjes werd 
leeg gemaakt. 

– Betalingen gebeuren nog steeds enkel cash. 

Zorg goed voor u zelf, zorg goed voor elkaar … en tot snel! 
Ik kijk alvast uit naar jullie bezoek.

Lieve groeten,

Gerits Marij


