
Covid Maatregelen vanaf 26 april 2021 – Relaxatietherapie Florence 

Beste klant,  

Ik kijk er heel erg naar uit jou opnieuw te verwelkomen in de praktijk. 

Helaas is het virus nog steeds niet uit onze contreien dus moeten we enkele maatregelen 

opvolgen. 

Ik zou het fantastisch vinden mocht je deze samen met mij willen opvolgen om zo 

onszelf en elkaar te beschermen. 

 

Op voorhand: 

- Afspraken kunnen enkel op voorhand gemaakt worden via e-mail of telefonisch. 

- Voel je je voor vertrek wat ziekjes (gelijk welke symptomen) vraag ik met 

aandrang om thuis te blijven. Geef mij een seintje via telefoon of sms. Ik zal geen 

kosten aanrekenen, zelfs bij een last-minute annulering. Gezondheid boven alles. 

- Breng 2 grote handdoeken mee + eventueel een flesje water (ik mag helaas geen 

drankje aanbieden) 

- Zorg dat je op tijd langskomt. Niet te laat maar ook niet te vroeg. Ben je vroeger 

dan ons afspraak uur? Gelieve dan nog wat te wachten in jouw auto of buiten. Dit 

omdat: ik geen mensen binnen mag laten wachten en omdat ik tijd nodig heb om 

alles tussendoor te verluchten en te ontsmetten. 

- Aan de voordeur staat handontsmetting. Gelieve jouw handen te ontsmetten voor 

je aanklopt. 

 

In de praktijk: 

- Is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht waarbij neus en mond 

bedekt zijn. Indien je dit niet hebt, geen probleem! Je hoeft dit niet speciaal aan te 

kopen. Voor het binnenkomen kan ik jou eentje aanbieden. 

- Mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn, gelieve dus niet met 2 langs te komen. 

(uitgezonderd bij kinderen onder de 12 jaar) 

 

Ondanks deze maatregelen ga ik er alles aan doen om jou een ontspannende sessie te 

kunnen bieden in alle veiligheid. Heb je toch nog vragen/opmerkingen? Contacteer mij 

gerust op relaxatietherapie.florence@outlook.com of tel./Sms op 0496/49.16.13. 

 

Graag tot snel!  

Florence 
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