
 

HEROPENING WINKEL NAAIATELIER DE POSTHOORN 

 

Openingsuren 

FASE 1  vanaf 15 juni 

 De winkel van het naaiatelier opent opnieuw op maandag 15 juni, met beperkte uren. 

o Maandagvoormiddag  van 8u tot 12u30 

o Dinsdagnamiddag  van 13u00 tot 16u30 

o Woensdagvoormiddag  van 8u tot 12u30 

o Donderdagnamiddag  van 13u00 tot 16u30 

o Vrijdagvoormiddag  van 8u00 tot 12u30 

 Tijdens deze openingsuren kan u opnieuw uw strijk binnenbrengen en retouches die NIET ter 

plaatse dienen afgespeld te worden. 

 Om uw en onze gezondheid te beschermen en om de opstart vlot te laten verlopen hanteren wij in 

de beginfase een wachttijd van 7 werkdagen tussen de dag dat u uw textiel binnenbrengt en de dag 

dat het kan afgehaald worden. 

FASE 2  vanaf 29 juni 

 Vanaf maandag 29 juni kan u, voorlopig enkel op afspraak, opnieuw bij ons terecht voor retouches 

die nog afgespeld moeten worden. Klanten die moeten passen/afspelden maken op voorhand een 

telefonische afspraak via 011-45 78 57. U krijgt een specifiek tijdstip toegewezen waarop een 

medewerker tijd voor u maakt.  

 

Richtlijnen voor klanten 

 Maximum 1 klant per keer in de winkel is toegelaten. Tijdens het wachten buiten houdt u 1,5 meter 

afstand. 

 Enkel elektronisch betalen is mogelijk. 

 Ontsmettingsgel,  –spray en papier is aanwezig in de winkel om handen en betaalterminal te 

ontsmetten. 

 Plexiglas scherm is geïnstalleerd op de toog om het contact met de klant te beperken.  

 Klanten dragen verplicht een mondmasker tijdens het passen/afspelden (zelf mee te brengen). 

 Afspraken over het afspelden worden duidelijk gemaakt vóór men het kledingstuk aanpast. Tijdens 

het afspelden zelf wordt zo min mogelijk gepraat.  

 Tijdens het afspelden kijken de werknemer en klant weg van elkaar. 

 Voor en na het afspelden dienen de werknemer en klant hun handen te ontsmetten. 

 Bediening in de winkel draagt ten alle tijden een mondmasker. 

 

De medewerkers van de Posthoorn zijn blij om hun klanten opnieuw te kunnen verwelkomen. Mogen 

we daarbij rekenen op uw begrip om bovenstaande richtlijnen te volgen zodat deze opstart zo vlot 

mogelijk kan verlopen.  


