
Lieve Klanten,

We zijn blij u te mogen berichten dat onze salon vanaf 11 mei weer is geopend voor behandelingen. 
De overheid heeft aangegeven dat het - met inachtneming van de juiste voorwaarden - weer veilig
en verantwoord is om naar de schoonheidsspecialist te gaan. Wij staan graag voor u klaar.

Heeft u nog een afspraak staan? Dan kunt u deze weer definitief in uw agenda noteren. 
Wilt u graag een nieuwe afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op. 
Indien u de voicemail krijgt, gewoon inspreken, wij bellen u z.s.m. terug. Via de mail kunt u geen 
afspraak maken maar wel uw telefoonnummer achterlaten. Ook dan bellen wij u z.s.m. terug:
receptie@loelle.nl. Vanaf 11 mei krijgt u ons van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 10 uur direct aan de 
telefoon want dan hebben wij ons ‘bel-uurtje’ weer.

Ons protocol:
De nieuwe 1,5 meter samenleving is voor ons allemaal nieuw. We kunnen ons voorstellen dat u wilt 
weten hoe dat in zijn werk gaat. 

Om de gezondheid en veiligheid van klanten en onze medewerkers te waarborgen, werken wij alleen 
op afspraak. We vragen u tevens om alleen naar de behandeling te komen. Indien er in sommige 
gevallen toch een begeleider nodig is, overleg dit even goed vooraf. Gelukkig zijn onze cabines groot 
genoeg om veilig te werken.
Wij werken volgens de RIVM- richtlijnen en het ANBOS COVID-19 Hygiëneprotocol voor Schoon-
heidsspecialisten. Deze richtlijnen worden strikt nagevolgd binnen onze salon en de belangrijkste 
zaken willen we graag vooraf met je delen. 

Wat vragen we van u als klant:
•  Voelt u zich niet fit, grieperig, verkouden, koorts of kortademig (bekende COVID 19 verschijn-

selen) KOM NIET! Annuleer uw afspraak zo snel mogelijk. U mag hiervoor ook de voicemail 
inspreken of een bericht mailen naar receptie@loelle.nl

•  Kom op tijd! Hooguit 5 minuten eerder maar niet te laat, dit in verband met de planning en  
de veilige routing in de zaak.

• Bij binnenkomst wast u uw handen met de ontsmettingsgel die bij de ingang klaar staat
•  Als u een afspraak heeft, mag u plaats nemen in de relax-ruimte. Deze hebben we klaar gemaakt 

voor 2 personen zodat u veilig kunt wachten. Dit is richting de cabines, in de gang de eerste 
ruimte links. Dit zal ook met een bordje aangegeven zijn. 

•  We doen ons best om het qua planning zo te regelen dat er nooit meer dan 2 personen zitten te 
wachten. Zitten er toch al 2, dan hebben we naast de make-up hoek in de winkel ook nog een 
zitplaats geregeld.

•  Afspraken graag alleen telefonisch. Producten ophalen doet u het liefst dinsdag t/m vrijdag van  
 9 tot 10 uur. Tussendoor mag ook maar indien er al een klant in de winkel staat, dient u even 
 buiten te wachten.

Wat doen wij voor u:
• Wij zullen met alle zorg de richtlijnen van het RIVM en ANBOS volgen.
•  Wij checken onszelf voor we aan het werk gaan op koorts en eventuele klachten. Indien klachten 

aanwezig zijn, werken we uiteraard niet en mogen we worden getest op COVID 19.
•  Volgens de richtlijnen van het RIVM hoeven we geen handschoenen of een mondkapje te dragen. 

Bij sommige behandelingen zullen wij dit wel doen omdat wij dit altijd al deden. Behoort u tot de 
risico-groep, dan doen wij dit wel. Ook als u het zelf wenst, dragen wij een mondkapje.

•  Buiten de cabines hebben wij standaard handschoenen aan. In de cabine mogen we deze dus uit 
doen en voordat we beginnen wassen en desinfecteren we goed de handen. In sommige gevallen 
doen we hierna weer handschoenen aan en mondkapje op.

• Na elke behandeling gaan alle handdoeken in de was, ook de hoes waarop u gelegen heeft
•  Deurkrukken, leuningen behandelstoel, toilet en alles waar u bent geweest, wordt met alcohol 

schoongemaakt. 
•  Gelukkig hebben we lekkere ruime cabines. Alle cabines hebben een goed afzuigsysteem. In deze 

tijd van corona gaan we hem iets hoger zetten zodat de lucht in de cabines sneller ververst is.

Tot slot:
We zien u graag weer in onze prachtige salon. We zijn er helemaal klaar voor. Indien u geen 
gezondheidsklachten heeft, bent u meer dan welkom voor een van onze behandelingen.

Tot gauw!

Lieve groet,

Loes Rothengatter, Diede van Dartel, Amanda Swiersema, Lauri Kulhmann, Anne Haverkamp en 
Alicia Muller

YESS! 
YESS! 

U bent weer welkom 
in onze salon!

We mogen weer!

YESS! YESS! 


