
De deuren van de winkel en het innameloket 
gaan vanaf 9 maart weer een klein stukje open! 

 
De winkel: 

De winkel is vanaf 9 maart beperkt open van dinsdag tot en met zaterdag van 
11:00 uur tot 15:00 uur.  

Onder de volgende voorwaarden kunnen we op een Corona-veilige manier beperkt 
klanten toelaten in de winkel. 

1. Je bent alleen welkom nadat je een telefonische afspraak hebt gemaakt. Je kunt 

daarvoor vanaf vrijdag 5 maart 09:00 uur met ons bellen op 073 – 613 3261. 

2. Kom op tijd voor je afspraak. Voor je naar binnen kunt willen we je naam, 

telefoonnummer en eventueel e-mailadres registreren. Te laat komen betekent 

dat je korter in de winkel kunt zijn.  

3. Tussen het maken van de afspraak en de toegang tot de winkel zit minimaal 4 

uur.  

4. De maximale tijd dat je kunt winkelen is 20 minuten, 5 minuten voor die tijd krijg je 

een seintje. 

5. Per blok van 20 minuten worden 2 klanten toegelaten. Onderling dien je 1,5 meter 

afstand te houden en een mondkapje is verplicht. Van ons krijg je een 

gedesinfecteerd winkelmandje en wegwerphandschoenen.  

6. Bij de kassa betaal je bij voorkeur met PIN.  

 

Het Innameloket: 

Het innameloket is vanaf 9 maart van dinsdag tot en met vrijdag van 11:00 uur tot 
14:00 uur geopend. Onder de volgende voorwaarden kunnen we op een Corona-
veilige manier je goederen weer in ontvangst nemen.  

1. Je bent alleen welkom nadat je een telefonische afspraak hebt gemaakt. Je kunt 

daarvoor vanaf vrijdag 5 maart 09:00 uur met ons bellen op 073 – 613 3261. 

2. Kom op tijd voor je afspraak. Te laat komen betekent dat we je spullen niet in 

kunnen nemen.  

3. Tussen het maken van de afspraak en het afgeven van de spullen zit minimaal 4 

uur.  

4. Per 15 minuten kan er 1 klant goederen afgeven. 

5. Bij het afgeven van de goederen dien je 1,5 meter afstand te houden van onze 

vrijwilligers en is een mondkapje is verplicht. 

 

 

 



    Winkelen op afspraak 

  

 


