EEN BEZOEK AAN
FLORANAILS
HANDEN WASSEN
Was de handen voor de behandeling. De kraan is voorzien van een
sensor. Voor iedere klant is een schoon gastendoekje aanwezig,
deponeer na gebruik deze in het emmertje.

EXTRA HYGIËNE
Oppervlakten die in contact komen met de handen, worden na
iedere behandeling ontsmet. Denk hierbij aan de LED lamp,
pinautomaat en deurklinken. Ook het werkoppervlak en
instrumenten worden gereinigd en ontsmet met goedgekeurde en
geregistreerde producten.

ZIEK OF VERKOUDEN
Annuleer de afspraak bij een positieve COVID (thuis) test. Dan
plannen we een nieuwe afspraak in.
Bij griepverschijnselen of verkoudheidsklachten verzoekt
Floranails een mondmasker te dragen, deze wordt kostenloos
uitgereikt bij binnenkomst. Ook als de klachten mild zijn.

EXTRA BESCHERMING
In de nagelstudio gelden extra maatregelen om verspreiding van
een virus te voorkomen. De nagelstylist draagt een ffp2 masker
en er wordt gewerkt met goedgekeurde nitril handschoenen.

BETALING
De betaling van de behandeling kan per pin, Tikkie of cash. De
betaling dient in de salon te worden voldaan.

AFSPRAAK
Floranails werkt uitsluitend op afspraak.

WIJ VRAGEN U DEZE MAATREGELEN TE RESPECTEREN.

EEN BEZOEK AAN
FLORANAILS

OVERIGE RICHTLIJNEN / AFSPRAKEN
1. U wordt verzocht om telefoon en sieraden in uw tas op te bergen. Alleen voor noodzakelijke
telefoongesprekken is gebruik van uw telefoon toegestaan. Gebruik dan wel hierna het handdesinfectant.
2. U wordt verzocht zo min mogelijk producten en materialen aan te raken. Ook niet bij een kleurtje uitzoeken..
3. Wimperklanten die graag op een dekentje willen liggen tijdens de behandeling, dienen deze zelf SCHOON
mee te nemen.

EXTRA MAATREGELEN DOOR FLORANAILS GENOMEN
3. Al het textiel wordt eenmalig gebruikt.
4. Floranails zal elke dag de salon zo veel mogelijk ventileren.

DAN NOG........
Ondanks alle maatregelen en richtlijnen is en blijft de kans bestaan dat een virus zich verspreidt!
Bent u zich hiervan bewust.
Alle behandelingen in de salon zijn daarom op eigen risico.
Volgens artikel 6:162 BW kan Floranails niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat iemand na een bezoek in de salon
besmet mocht raken.
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