
Covid 19 Maatregelen Relaxatietherapie Florence: 

• Ik werk zo veilig mogelijk en dit betekent een kleiner aanbod in 

behandelingen om mijn en jouw veiligheid te garanderen: 

▪ WEL: Rug-, Schouder-, Nekmassage; Kindermassage (tot 14 

jaar), Relaxatietherapie & Stresscoaching (kan ook online) en 

Voetreflexologie 

▪ NOG NIET: Lichaamsmassage, Hoofd- & Gelaatsmassage, 

Oorkaarstherapie en Aura-Chakra Healing 

• Breng jouw mondmasker mee en doe hem aan voor je aan de 

deur komt: Er moet met mondmasker gewerkt worden maar 

tijdens de behandeling kan jij als klant die even afdoen indien 

nodig (denk aan hoofd-gelaatsmassage en oorkaarstherapie). 

Ook ik draag ten allen tijde mijn mondmasker zowel voor, 

tijdens en na de behandeling. Onder de 12 jaar is een 

mondmasker niet verplicht. 

• Gelieve alleen te komen, ik mag geen meerdere personen in de 

praktijk toelaten en ook in mijn gang kan niet gewacht worden 

door personen die geen behandeling krijgen. 

• Gelieve niet vroeger dan 5 minuten aan te kloppen aangezien 

ik de tijd ervoor nodig heb om alles goed te reinigen en te 

ontsmetten. 

• Aan de voordeur staan er een fles met alcoholgel. Gelieve voor 

het aankloppen eerst jouw handen te ontsmetten. 

• Gelieve zo weinig mogelijk aan te raken in het huis/praktijk. 

Het is soms verleidelijk om de aromatherapieflesjes, 

wierookstokjes, edelstenen... te bekijken en vast te nemen 

maar wanneer meerdere mensen dit per dag doen wordt het 

voor mij erg lastig om alles iedere keer te ontsmetten. Mocht je 

toch iets bekeken/aangeraakt hebben, gelieve mij het gewoon 

te melden dan kan ik het ook ontsmetten indien het niet wordt 

aangekocht. De stoel en behandeltafel is geen enkel probleem 

aangezien die continu ontsmet worden.  



• Ik mag geen glas water/thee aanbieden maar je mag zelf een 

flesje water meebrengen. 

• Indien je jou niet lekker voelt op de dag van de behandeling 

(zelfs al is het een lichte verkoudheid), gelieve dan jouw 

afspraak te annuleren. Er worden zolang covid-19 in het land is 

geen kosten in rekening gebracht indien je last-minute afbelt. 

Gezondheid gaat voor alles! 

• Ook ik als therapeut kan een afspraak afzeggen door (lichte) 

corona symptomen of door een nieuw verbod door de 

overheid. 

• Cash betalen mag maar je mag ook overschrijven of betalen met 

Payconiq of een ander bank app. Dit blijft dus hetzelfde als voor 

de maatregelen. 

• Mocht er nog iets niet duidelijk zijn omtrent deze maatregelen, 

gelieve mij dan te contacteren. 

 

Het is een hele boterham maar als we ons hier samen aan kunnen 

houden komt dat ons beide alleen maar ten goede !       

 

Fijn om jou terug te verwelkomen! 

 

Ontspannende groet,  

Florence Demarey – Relaxatietherapie Florence 


