KAPSALON HAIR ALVE
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OP AFSPRAAK
Voor Beringen
011/42 29 40

Voor Meldert
013/304 134
www.hairalve.be

Kapsalon Hair Alve
Onze lieve vrouwstraat 42 3580 Beringen
Grote baan 53 3560 Meldert
Tijdelijk op afspraak
Beide salon werken OP AFSPRAAK.
Voor BERINGEN 011/42 29 40
Beringen* : Di 9-17 Wo 9-18 Do 9-18 Vr 9-18 Zat 8-17
Voor MELDERT 013/30 41 34
Meldert* : Wo 9-18 Do 9-18 Vr 9-18 Zat 8-16
Annuleren kan je tot 24u voor je afspraak.
Een no-show zouden we heel jammer vinden.
*openingsuren voor Beringen en Meldert kunnen verschillen

Je bescherming
Wij houden ons strikt aan de regels van hygiëne en afstand
per klant.Daar waar nodig werken wij met plexi schermen.
We maken gebruik van wegwerp kapmantels en
wegwerp handdoeken.
Kapmantels en handdoeken die dan toch nog uit stof bestaan
worden gewassen met ontsmettingsmiddel.
Materiaal en werkplaatsen wordt per klant ontsmet.
Onze kapsters zullen tijdens het werken een mondmasker of
een face shield dragen.

Wat is er in onze salons verandert..
Tijdschriften en kapselboeken zijn verwijderd.
Breng gerust je eigen lectuur of je Gsm mee voor tijdens je pauzetijd.
Je kan bij ons gratis op het wifi netwerk inloggen.
Zoek op voorhand thuis al een leuk kapsel en breng het mee
op papier of op je Gsm.
Graag helpen onze kapsters jullie verder met advies!

Foto's @Hairalve

www.hairalve.be

Wij mogen jullie helaas geen drankje meer aanbieden omdat
je dan je mondmasker aan en af gaat doen.
Onze wachtruimtes voor beide salons zijn tijdelijk weg.

Wat is er voor jullie verandert...
Het is verplicht bij het binnenkomen je handen te ontsmetten
met de voorziene handgel.
Uit respect voor mekaar willen we graag dat ook jullie een
mondmasker dragen bij het binnenkomen en tijdens de behandeling.
Let erop dat je een mondmasker aandoet met een elastiekjes
achter het oor. Heb je er een met lintjes kunnen we je haar niet doen.
Wij hebben mondmaskers ter beschikken tegen betaling.
Mist we geen wachtruimte meer hebben kom je best alleen.
We mogen geen wachtende klanten in onze zaak toelaten.
Betalingen kunnen zowel via bankcontact als cash.
Contactloos kan tot 50€.

BELANGRIJK
Heb je zelf een snot(je), niest(je), hoest(je) of twijfel je ....
Annuleer dan je afspraak !
Wees verstandig en denk ook aan ons ,
zoals ook wij voor jullie alles veilig willen houden.
En tot slot......
Het zijn heel veel regeltjes ...
maar uiteindelijk is het voor ieders gezondheid belangrijk!
Ons uiterste best gaan we doen om jullie kappersbezoek
zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Wij hopen op jullie steun & begrip in deze bijzondere tijden.
Heb je nog vragen of suggesties bel ons, wij horen het graag
Take care ,
De Hair Alveekes
van Beringen & Meldert
foto's @Hairalve

www.hairalve.be

