
Protocol/ werkwijze bij LAK! in coronatijd 
 
Gelukkig is er weer een vooruitzicht en mogen we open. Uiteraard wel met de nodige 
maatregelen voor ieders gezondheid. Wij zijn achter de schermen druk bezig geweest om 
ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier naar de salon kan komen. Ben je niet 
verkouden en heb je geen koorts dan ben je van harte welkom. Lees hieronder het protocol 
om de behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen! 
 
Wat vragen we van jou; 
 

- We hanteren maximaal 4 personen in de salon. Ben je te vroeg dan is er een 
mogelijkheid om buiten op het bankje te wachten.  

- Vanaf heden staat er bij de ingang een kapstok zodat je bij binnenkomst en vertrek 
zelf je jas kan ophangen of pakken.  

- Daarna mag je je handen wassen in de keuken met de SWISS BLUE zeep. De handen 
kan je afdrogen met de Torkrol en weggooien in de prullenbak. 

- Aan tafel vragen we je ook de handen te desinfecteren met een handgel. 
- Probeer minimaal gebruik te maken van het toilet, anders de WC bril en deurklink 

schoonmaken met reinigingsdoekje die je vind in de WC. Daarna weer handen wassen. 
- Hoe ongezellig ook willen we je na de behandeling vragen zo snel mogelijk weer te 

gaan, zodat wij alles in orde kunnen maken voor de volgende behandeling 
 
Wat mag je van ons verwachten; 

 
- We hebben een scherm/ voldoende afstand tussen de klanten gecreëerd. 
- Tijdens de behandeling zullen we handschoenen dragen. 
- Na elke behandeling worden de instrumenten, tafel en LED-lamp gedesinfecteerd. 
- Ook de deurklinken en het keukentje zullen we schoonmaken. 
- Als Ilona en Denise samenwerken zullen we de afspraken niet tegelijkertijd laten 

komen.  
- Koffie/ thee zal voorlopig uit kartonnen bekers worden geserveerd. 

 
Het zal voor ons allemaal wennen zijn om op deze manier te werk te gaan, maar het geeft ons 
wel de mogelijkheid om weer open te kunnen gaan. Wij hopen dan ook dat jullie het 
vertrouwen hebben om te komen en de stappen op te volgen! Voor vragen kan je altijd 
contact met ons opnemen; mail naar denise@lak-salon.nl of what’s app 0618342694.  
 

Liefs Ilona & Denise 
LAK! 
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