
 

 

CORONA RICHTLIJNEN 

Algemeen: 

- Momenteel werken wij enkel op afspraak. 

o Zijn wij nog bezig met de vorige klant, gelieve dan op een veilige manier buiten te 

wachten. 

- Social distancing van 1,5 meter is van toepassing . 

o Het dragen van een mondmasker is ten alle tijden verplicht. 

- Gelieve de markeringen in de winkel op te volgen. 

Richtlijnen voor de klant: 

- Voor het betreden van de winkel vragen wij vriendelijk de handen te reinigen met de 

aangeboden alcoholgel. 

- Er mogen maximaal 2 klanten tegelijk binnen in de winkel. Gelieve te wachten tot u wordt 

uitgenodigd om de winkel te betreden. 

o Indien u symptomen (hoesten, koorts …) vertoont zal de toegang geweigerd worden. 

- Het dragen van een mondmasker is ten alle tijden verplicht. 

- Klanten komen alleen naar de winkel / binnen: 

o Onder de 18 jaar mag één begeleider mee. 

o Hulpbehoevende personen mogen één begeleider meebrengen. 

- In plaats van de geschreven bestelbon mailen wij de bestelbon na de verkoop door. 

- Gelieve met de bankkaart te betalen: 

o Virus is overdraagbaar via cash geld. 

o Handen kunnen voor en na contact met het bancontacttoestel worden ontsmet. 

o Het bancontacttoestel word na iedere betaling ontsmet. 

- Gelieve geen voorwerpen / producten aan te raken: 

o Monturen worden door een medewerker geselecteerd. 

o Lenzen en lensproducten worden aan de kassa overhandigd. 

- Alle producten worden in een zakje van de winkel afgegeven. 

o Wij plaatsen geen spullen in eigen boodschappentas. 

 

Aankoop van een bril: 

- Klanten kunnen tijdelijk zelf geen brillen uit het rek nemen. 

- Een medewerker maakt een selectie en legt deze op de verkooptafel: 

o Om conform met de gestelde regels te werken vragen wij om het aantal te passen 

modellen tot een noodzakelijk minimum te beperken (5 stuks). 

- Monturen worden na het passen ontsmet. 

  



 

 

 

Instructies voor het aanpassen van een bril: 

- Tijdens het aanpassen van de bril mag het mondmasker niet worden afgezet. 

- Wij lopen rond de klant om het probleem vast te stellen: 

o Hierbij proberen wij steeds de nodige afstand te bewaren. 

- Om onderling contact te vermijden vragen wij steeds de bril op een tafel te plaatsen in plaats 

van deze aan te geven. 

o Na aanpassen zullen ook wij de bril op de tafel plaatsen in plaats deze aan te geven. 

 

Wat doen wij verder om de veiligheid te garanderen: 

- Alle medewerkers hebben een duidelijke uitleg en instructies gekregen inzakte de inachtname 

van de veiligheidsvoorschriften. 

- Voor EN na iedere klant / contact met ontsmetten we onze handen ze met alcoholgel. 

- Alle medewerkers dragen ten alle tijden een mondmasker. 

- Bij het opmeten van de centrering van glazen dragen wij een gelaatsbeschermer en 

wegwerphandschoenen. 

- Na iedere klant ontsmetten wij: 

o Ons gelaatsmasker; 

o Brillen (voor en na het passen); 

o Meettoestellen (voor en na het passen); 

o Werkmateriaal; 

o Stoel en tafel; 

o (Werk)oppervlak; 

o Betaalterminal. 

- Afval wordt meteen in een afgesloten vuilnisbak gedeponeerd. 

 

Oogmetingen / contactlensaanpassing:  

- Tot nader order mogen wij GEEN oogmetingen uitvoeren: 

o Noodgevallen worden doorverwezen naar een oogarts. 

o Contactgegevens van de verschillende oogartsen kunnen op papier of digitaal 

verkregen worden. 

- Contactlens aanpassingen / controles worden uitgesteld naar een latere datum. 

 

Vragen of opmerkingen, contacteer ons. 

 

Hopende op u medewerking, 

Veronique, Purdey, Marie-Charlotte, Caroline en Tom 


