
ONZE HUISREGELS Voor u en onze veiligheid
Om alles zo in te richten dat u veilig onze salon kunt bezoeken vragen wij een aantal 
dingen van u als gast. We hanteren huisregels en een looproute in de salon wanneer u 
onze salon bezoekt. Wij zetten de punten hieronder voor u op een rij. Neem deze goed 
door voor u onze salon bezoekt.

• Bij de ingang staat er een desinfectie spray klaar waarmee u voor binnenkomst 
 uw handen mag desinfecteren. 
• Wacht op een medewerker bij de ingang, deze zal u verder begeleiden.
• Wij  vragen u zelf uw jas op te hangen bij binnenkomst en te pakken bij vertrek. 
• Volg de looproute in de salon. De medewerker zal u hierin begeleiden.
• Wij serveren drinken in kartonnen wegwerpbekers, 
	 maar	maken	uw	koffie/thee	net	zo	lekker	als	anders.
• Blijft u op veilige afstand van mede gasten.
• Communiceert u via de spiegel met uw kapper.
• Wij vragen u met pin of contactloos te betalen. 

Wij zullen, om iedereen zo spoedig mogelijk te kunnen helpen, de eerste periode 
ruimere openingstijden hanteren. Voor de actuele openingstijden kunt u kijken op 
de website of op onze social media kanalen.

Wij zullen onze planning aanpassen, de behandelingen worden ruimer ingeboekt zodat 
we tijd hebben om tussen de behandelingen door alles goed te reinigen. Wij vragen u 
om niet meer dan 5 minuten voor uw geboekte afspraak te komen. 
Komt u te laat dan bestaat de kans dat uw behandeling niet door kan gaan.

Heeft u gezondheidsklachten?
Dan vragen wij u onze salon op een later moment te bezoeken wanneer u weer 
geruime tijd klachten vrij bent. Heeft u hooikoortsklachten, meldt het ons dan even.

Heeft u alleen producten nodig? 
Belt u dan van te voren even naar de salon. 
Dan zorgen wij dat het alvast voor u klaar staat.

Verder zullen wij u weer in de watten leggen zoals u dat van ons gewend bent.
Daar kijken wij, als team L’ARTISTE, heel erg naar uit!


