
 
 

Beste klant, 

Graag informeren wij u over onze veiligheidsmaatregen die wij nemen 

betreffende Covid-19. (update maart 2021) 

Wij willen ons voor 100% inzetten om uw veiligheid te garanderen 

maar uiteraard vraagt dat ook een inspanning van u. 

Basismaatregelen  
Deze maatregelen zou iedereen altijd en overal moet toepassen 

 Mensen die ziek zijn, blijven thuis.  

 Respecteer altijd de veiligheidsafstand van 1,5 meter 

 Was uw handen regelmatig 

 Nies en/of hoest in uw elleboog 

 Winkelen met mondmasker  

Maatregelen Machinevriend 
Deze extra maatregelen nemen wij in de strijd tegen het Corona virus. Dit om uw 

en onze gezondheid te garanderen. 

 Vrije toegang tot onze winkel.  

U kan de winkel vrij betreden (geen afspraak nodig). Wel vragen wij u om te 

wachten op de aangeduide plaatsen. Bij drukte werken wij echter met 

beperkte toegang tot onze winkel. Wij vragen u dan om buiten te wachten. 

Als een klant de winkel verlaat, roepen wij de volgende klant binnen. Op die 

manier hebben wij de tijd om te desinfecteren.  

 Draag steeds een mondmasker 

 Handen desinfecteren 

Na binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren. Bij binnenkomst 

staat een ontsmettingszuil. Ook aan de kassa’s en op verschillende plaatsen 

in de winkel heeft u de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten. 

 Veiligheidsafstand 1,5 meter 

Respecteer altijd de veilige afstand van 1,5 meter en wacht aan de kassa’s op 

de aangeduide markeringen. 

 Plexiglas 

Onze kassa’s zijn uitgerust met een scheidingswand van plexiglas.  

 Winkel alleen 

Winkel alleen met uitzondering van -18 jarigen en mensen die hulp nodig 

hebben.  

 Elektronisch betalen 

Wij aanvaarden met voorkeur betalingen met betaalkaart (bancontact, visa, 

maestro, ecocheques,…). Kleine bedragen kunnen contactloos betaald worden 

en indien dit niet mogelijk is, hebben oorstokjes voorzien zodat u het toestel 

contactloos kan bedienen. Ook kan u een sleutel of balpen gebruiken. Ook 

kan u na betalen uw handen ontsmetten 



 
 

 Ophalen/levering machines en plaatsing robotmaaiers 

Ophalingen, leveringen en installaties worden uitgevoerd. Wel vragen wij u 

met aandrang om ook dan de veiligheidsmaatregel (mondmasker en afstand) 

te respecteren.  

Wij danken u oprecht voor uw geduld en begrip in deze toch wel uitzonderlijke 

tijden en wensen iedereen een welgemeende gezondheid toe. 

Guido Vanoppen en team 


