
Beste cliënt, 
 
Als pedicures zijn wij blij dat we onder strenge voorwaarden vanaf 11 mei onze praktijk weer open 
mogen doen! 
De volgende maatregelen en voorwaarden zijn voor iedere pedicurepraktijk van toepassing: 
U bent van harte welkom voor een behandeling als u 
 

niet verkouden bent, 
geen klachten heeft aan keel- en/of luchtwegen 
geen koorts heeft 
er geen huisgenoten zijn die deze klachten hebben 
 

Voordat u in de behandelstoel plaats neemt dient u eerst uw handen in de praktijk te desinfecteren. 
U krijgt een mondmasker wat u tijdens de behandeling moet dragen. 
Er mag maximaal 1 cliënt in de praktijk aanwezig zijn. 
Indien u een begeleider nodig heeft om naar mijn praktijk te komen dan mag deze begeleider de 
praktijk niet betreden. Heeft de begeleider een van bovengenoemde klachten, wilt u dan iemand 
anders vragen om u te begeleiden. 
 
De pedicure draagt vanaf binnenkomst tot en met vertrek van cliënt een mondmasker, beschermbril, 
plastic schort en handschoenen. 
Als de cliënt weer uit de praktijk is worden deze vervangen. 
De praktijk wordt na iedere behandeling een kwartier geventileerd. M.u.v. die praktijken waar een 
ventilatieafzuiging of een luchtreiniger aanwezig is. 
Alle aangeraakte oppervlakten worden na iedere behandeling gedesinfecteerd. 
Handvaten van deuren en de trapleuning worden ook na iedere behandeling gedesinfecteerd. 
Onder deze voorwaarden, mogen wij de praktijk weer openen.  
 
De disposables die we moeten gebruiken zijn in de achterliggende weken enorm in prijs gestegen. Als 
voorbeeld wil ik de mondmaskers noemen die per pakje meer dan 10x in prijs zijn verhoogd. Ook de 
handschoenen, schorten en desinfectans zijn exorbitant in prijs gestegen. 
Daarnaast zijn we per cliënt minimaal 15 minuten extra tijd kwijt i.v.m. het verplichte ventileren. 
Daarom ben ik genoodzaakt om in ieder geval de materiaalkosten aan u door te berekenen. 
U krijgt naast het tarief voor de behandeling een tijdelijke toeslag van €5,-- voor verplichte Corona 
beschermingsmaatregelen. Deze toeslag zal duren zolang de prijzen hoog blijven en de maatregelen 
niet versoepeld worden. 
 
Dankzij deze maatregelen kan ik u veilige en verantwoorde zorg bieden die voldoet aan de eisen van 
de overheid en de richtlijnen van onze branche organisatie Provoet. 
 
Ik vertrouw op uw begrip! 
 
Betty de Jong 


