
24-2-2021 Vanaf 3 maart is de salon weer open! Ik zie je graag weer! 💕

https://mailchi.mp/2952dba88b45/salon_weer_open 1/2

View this email in your browser

Beste Lady ! 
 

Yeah! De salon mag weer open! 
 

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de contactberoepen (nagelsalons) vanaf woensdag 3
maart weer open mogen. Heel mooi nieuws, ik heb er enorm veel zin in om eindelijk weer

aan de slag te gaan! 
 

Uiteraard gelden de (inmiddels bekende) voorwaarden: 
* alleen met een vooraf geplande afspraak kun je in de salon terecht 

* mondkapje voor cliënt en styliste is verplicht 
* je komt niet naar de salon als je gezondheidsklachten hebt. 

 
𝘼𝙛𝙨𝙥𝙧𝙖𝙖𝙠 𝙢𝙖𝙠𝙚𝙣 

Een afspraak (of meerdere afspraken) plannen is vanaf nu mogelijk. Dit kan via WhatsApp,
telefonisch of via mail, en via de link in deze mail. 

 
Had jij al afspraken gepland staan na deze datum? Dan staan die bij mij nog steeds vast.
Twijfel je of je nog iets in de agenda had staan, weet je het niet zeker? Laat het me weten

dan zoek ik het graag voor je op! 
 

Houd ook de social-mediakanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste
nieuws. 

 
Ik heb er enórm veel zin in! 

 
Tot snel, 

Liefs Jeannette

Openingstijden salon (behandelingen) 
 
maandag   gesloten 
dinsdag     12.00 - 21.00 
woensdag  9.00 - 21.00 
donderdag 9.00 - 12.00
vrijdag       9.00 - 17.00 
za/zondag gesloten 
 
Afhalen van bestellingen uit de Webshop zijn altijd op afspraak en tevens
mogelijk buiten bovenstaande openingstijden (ook in het weekend).
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Wist je dat.....al jouw vrienden en familie door heel Nederland
gebruik kunnen maken van de Webshop? 

Of dat jij jouw cadeautje daar kunt laten afleveren? 
 

> Gratis verzenden binnen Almere (zolang de Lockdown duurt) 
> Verzenden binnen Nederland via PostNL (v.a. €2,88) 
> Vanaf € 50,- gratis verzending binnen heel Nederland 

> Bestellingen op werkdagen voor 16:00 uur geplaatst, volgende dag in huis (onder
voorbehoud van transport en voorraad) 
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