
Beste klant, 
 
Wij zijn uitsluitend op afspraak geopend, maar nemen wel onze verantwoordelijkheid. U toch 
ook? In overleg kunt u gebruikmaken van onze service. 
 
Wij nemen preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken. We zijn daarom uitsluitend voor 1 op 1 geopend en heten u van harte welkom, alleen 
geven we voorlopig geen hand bij onze begroeting. 
 
Bij vragen en voor advies verzoeken wij u vriendelijk om eerst telefonisch contact met ons op te 
nemen. Verder het verzoek u te houden aan de landelijke RIVM richtlijnen als u een afspraak 
maakt.: 

 

• Heeft u koorts of luchtwegklachten, blijf dan thuis. Een afspraak is op dit moment geen 
verstandige keuze. Neem contact met ons op om samen te overleggen voor een nieuwe 
afspraak. 

• Bent u in een hoog risicogebied geweest? Dan verzoeken wij vriendelijk onze studio de 
eerste 4 weken na uw terugkomst niet te bezoeken. 

• Geldt één van bovenstaande dingen en heeft u al een afspraak met ons gemaakt? Bel ons 
even, samen maken we dan afspraken over ‘hoe verder’. 

Daarnaast hanteren wij ook zelf een aantal preventieve voorwaarden: 

• Bij een fotoshoot kan er maximaal 1 ouder aanwezig zijn. Dit om het aantal 
klantcontacten te minimaliseren. Het meenemen van andere kinderen is niet 
toegestaan. 

• De ouder dient gedurende de shoot plaats te nemen op de aanwezige 
zitmogelijkheid, en dient daar te blijven. Dit om minimaal 1,5 meter afstand te 
behouden. 

• Bij aankomst, gedurende de shoot en bij vertrek worden de handen gereinigd.  
• Bij binnenkomst en vertrek worden er geen handen geschut. 
• De deuren, klinken en trapleuningen worden in het gebouw extra schoongehouden 

• Er staat een pompje om je handen schoon te houden, waar je gebruik van kunt 
maken. 

Indien gewenst is het mogelijk dat wij met mondkapjes werken. Echter door de schaarste zijn wij 
op dit moment niet in het bezit hiervan. Deze dient u dan zelf mee te brengen. 

Indien de maatregelen van het RIVM verscherpt worden, zullen wij deze respecteren en hanteren. 

Laten we goed voor elkaar zorgen. 

Dreamcapture, Carolien 

 

https://nieuwsbriefa-z.nl/click.html?x=a62e&lc=Wa0&mc=Y&s=tyTz&u=Jy&y=K&z=28IyD4j&

