
Informatie omtrent pedicurebehandeling tijdens corona tijd.  
 
 Mijn pedicurepraktijk gaat weer open 
 
Beste cliënt, 

Ik ben blij dat ik u vanaf maandag 11 mei weer mag behandelen. Al moeten we natuurlijk wel 

rekening houden met wat veranderingen. In de infographic bij deze e-mail leggen we u uit wat 

nu anders is en wat de consequenties zijn van deze aanpak met extra aandacht voor de 

veiligheid.  

 

 
 

 

 

Door bovengenoemde maatregelen moet ik mijn tarief aanpassen naar €32,00 voor een 

volledige voetbehandeling.  

 

Wat niet verandert, is mijn enthousiasme voor mijn vak en mijn inzet om u zo goed en veilig 

mogelijk te behandelen. Wilt u een behandeling inplannen? Dan kunt u mij bellen op 

telefoonnummer 074-2778224 of online een afspraak maken op mijn website 

www.medischpedicurelisette.nl  

 

Wacht u nog wel even als: 

- U of iemand in uw directe omgeving COVID-19 heeft. 

- U hoest, niest, keelpijn en/of longonsteking heeft. 

- U benauwd of verkouden bent en/of koorts heeft. 

 

Met vriendelijke groeten, 
Uw pedicure Lisette Lunneker. 



Wat moet ik doen als ik in de praktijk kom ! 
 
Na bijna 8 weken gedwongen gesloten te zijn geweest mag mijn praktijk vanaf maandag 11 
mei weer open. 
Zoals u hier boven al heb gelezen gaat er door de corona crisis heel veel veranderen. 
Dit zijn geen leuke veranderingen maar helaas zijn dit de regels die mij zijn opgelegd om mijn 
praktijk te mogen openen.  

Deze maatregelen zijn er voor uw en mijn bescherming. 

Want de corona crisis is nog niet voorbij, dus we moeten 

voorzichtig zijn. 

 
Als u bij mij in de praktijk komt zal er dus aan aantal veranderingen zijn. 
Voordat u naar binnen gaat moet u een aantal handelingen uitvoeren die ik hier onder 
zal benoemen: 

 Desinfecteer voor u naar binnen gaat uw handen met desinfecterende gel. 

 Doe een mondkapje op. 

 Laat uw jas buiten, neem wel uw persoonlijke spullen mee naar binnen. 

 Er mag niet meer dan 1 persoon naar binnen dit om de 1.5 meter regel te 
kunnen hanteren. 

 Deponeer alle gebruikte materialen na de behandeling buiten in de prullenbak. 

 En ik hoop dat u verstandig bent en geen afspraak maakt of deze annuleert als u 
verkouden, koorts of in contact bent geweest met iemand die het coronavirus 
heeft. 

 Graag zoveel mogelijk pinnen. 
 
 

Ik begrijp terdege dat deze maatregelen niet leuk zijn, 

maar alleen op deze manier kunnen we er samen voor 

zorgen dat ik op een veilige manier kan werken en u op 

een veilige manier behandeld kunt worden. 

Want gezondheid moet boven alles gaan. 

 
Heb je na aanleiding van deze brief nog vragen, bel of mail mij dan gerust. 
 
Hopelijk zien we elkaar gauw in mijn praktijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette Lunneker. 
 
Tel: 074-2778224 
Mail: pedicurelisette@ziggo.nl 

 


