
 

 

Aanpassingen vanwege het Coronavirus 

Middels dit document willen wij u informeren over de invloed van het coronavirus op de behandelingen in onze 

pedicure- en schoonheidssalon. Op basis van de informatie van het RIVM is het weer mogelijk om behandelingen 

uit te voeren, echter wel onder strikte voorwaarden om uw en onze gezondheid te waarborgen. De benodigde 

maatregelen resulteren erin dat wij een beperkt aanbod aan behandelingen bieden. Daarom kunt u vooralsnog 

niet terecht voor volledige gezichtsbehandelingen, manicure, spray tan of voetreflexologie. 

 

Maatregelen 

Vanuit de brancheorganisatie zijn richtlijnen uitgevaardigd om besmettingsgevaar tijdens behandelingen tot een 

minimum te beperken. Dit betekent dat wij diverse veiligheidsmaatregelen treffen: 

• U bent van ons gewend dat wij mondkapjes dragen, maar vanaf heden krijgt ook u een mondkapje; 

• Het voorzien van desinfectiemiddel waarmee u uw handen bij binnenkomst kunt desinfecteren; 

• Het gebruik van een plexiglas scherm dat boven uw benen wordt geplaatst; 

• Na iedere behandeling wordt de behandelruimte schoongemaakt en geventileerd alvorens de volgende 

behandeling begint; 

• Er wordt een strikte planning gehanteerd, zodat klanten elkaar onderling niet tegenkomen; 

• Wanneer wij verkoudheidsklachten, koorts of andere symptomen van het virus hebben zullen wij uw 

afspraak annuleren. 

 

Huisregels 

Bovenstaande maatregelen hebben wij grotendeels zelf in de hand, echter zijn deze niet alles omvattend. Wij 

hebben uw medewerking nodig om risico’s verder te beperken. Hiervoor zijn de volgende huisregels opgesteld: 

• De wachtruimte is niet in gebruik, wij vragen u buiten/in uw auto te wachten tot wij u (op het tijdstip van 

uw afspraak) binnen uitnodigen; 

• U doet uw bezoek aan onze salon alleen, daarom verzoeken wij uw kinderen niet mee te nemen en 

eventuele chauffeurs buiten de salon te laten wachten; 

• Indien u verkoudheidsklachten, koorts of andere symptomen van het virus heeft verzoeken wij u de 

afspraak telefonisch te annuleren; 

• Wanneer wij tijdens de behandeling constateren dat u symptomen van het virus vertoont (bijvoorbeeld de 

benoemde verkoudheidsklachten) behouden wij ons het recht voor om de behandeling onmiddellijk te 

staken; 

• Er wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden, enkel gedurende de behandeling is de afstand kleiner 

maar wel met tussenkomst van het plexiglas scherm en mondkapjes; 

• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met het aanwezige desinfectiemiddel; 

• Toiletgebruik is niet mogelijk; 

• De koffie- en theefaciliteiten zijn niet beschikbaar; 

• Betalingen worden uitsluitend via een pinbetaling gedaan, dit kan veelal contactloos en zonder invoer van 

pincode door de algemeen verhoogde limieten; 

• Wanneer een vervolgafspraak wordt gemaakt reiken wij hiervan geen kaartje met notitie uit, u krijgt wel 

een afspraakherinnering per mail voor uw volgende afspraak; 

• In de planning van afspraken wordt rekening gehouden met de tijd dat wij de behandelruimte kunnen 

reinigen en luchten, maar ook dat u voor of na uw behandeling geen andere klanten in de salon tegen 

komt. Daarom verzoeken wij u om de behandeltijden (zoals benoemd bij de behandelingen op de 

volgende pagina) te respecteren. Hiervoor vragen wij uw medewerking om de doorlooptijd van de 

betaling, het eventueel plannen van een vervolgafspraak en het verlaten van het pand zo veel mogelijk te 

beperken. 

 

  



 

 

 

Aanpassingen behandelingen en tarieven 

Wij hebben een aangepast aanbod van behandelingen. Deze behandelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de 

tijd dat uw behandeling duurt en het achteraf schoonmaken en ventileren van de ruimte. Door deze 

standaardisering zijn wij beter in staat om een goede planning te maken en kunnen wij voorgenoemde 

maatregelen in de praktijk brengen. 

 

De prijzen per behandeling zijn hoger dan u normaal van ons gewend bent. Deze verhoging volgt uit de 

benoemde maatregelen om u veilig te kunnen behandelen. Wij moeten extra tijd inplannen om de behandelruimte 

na iedere behandeling grondig te reinigen en te ventileren. Daarnaast zijn we genoodzaakt om meer 

hulpmiddelen te gebruiken ter bescherming tegen besmetting. U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat er 

een grote schaarste in medische hulpmiddelen (zoals mondkapjes) bestaat. De beperkte beschikbaarheid heeft 

geresulteerd in een aanzienlijke stijging van de inkoopprijzen van deze hulpmiddelen. 

 

Deelbehandeling Beperkte behandeling Volledige behandeling 

Prijs behandeling:               € 24,00 

Duur behandeling: max 15 minuten 

Prijs behandeling:               € 35,00 

Duur behandeling: max 30 minuten 

Prijs behandeling:               € 46,00 

Duur behandeling: max 45 minuten 

Deelbehandeling pedicure Beperkte pedicurebehandeling Volledige pedicurebehandeling 

Onderdeel van de behandeling: 

• Behandeling ingegroeide 
teennagel, of; 

• Behandeling likdoorn, of; 

• Eén eeltplek verwijderen, of; 

• Nagels knippen. 
 

Onderdeel van de behandeling: 

Pedicurebehandeling met eerst de 
focus op uw voornaamste klachten 
of gewenste handelingen. 
Hieronder vallen de volgende 
handelingen voor zover deze 
binnen de benoemde duur van 30 
minuten mogelijk zijn: 

• Nagels knippen; 

• Eelt verwijderen; 

• Likdoorn verwijderen. 

Onderdeel van de behandeling: 

Volledige pedicurebehandeling 
waarbij wordt gewaarborgd dat uw 
voeten geheel worden behandeld. 

Deelbehandeling schoonheid Meerdere deelbehandelingen Beperkte + deelbehandeling 

Onderdeel van de behandeling: 

• Epileren, of; 

• Verven wimpers, of; 

• Verven wenkbrauwen, of; 

• Harsen bovenlip, of; 

• Harsen kin. 

Onderdeel van de behandeling: 

Deelbehandelingen van pedicure 
en/of schoonheid voor zover deze 
binnen de benoemde duur van 30 
minuten mogelijk zijn. 

Onderdeel van de behandeling: 

• Een beperkte 
pedicurebehandeling, en; 

• Deelbehandeling van pedicure 
en/of schoonheid.  

Deze behandelingen worden 
uitgevoerd voor zover deze binnen 
de benoemde duur van 45 
minuten mogelijk zijn. 

Toevoegingen 

• Wanneer u een volledige pedicurebehandeling wenst met daarnaast één of meerdere deelbehandelingen is 
dit mogelijk voor een opslag van € 11,00 per extra kwartier behandeltijd. 

• Het is mogelijk om de Gelcolor van OPI bij de verschillende behandelingen te plannen. De extra kosten van 
de behandeling (inclusief gel) bedragen € 27,50. 

 


