
 

Extra maatregelen ten tijde van het Corona virus 
 
We zijn je graag van dienst in onze winkel maar kom alleen en houd 
afstand. 
 
Gezondheid klanten en medewerkers voorop 
Voor Thijsstoel.nl is de gezondheid van onze medewerkers en klanten het allerbelangrijkste. We 
houden ons in deze lastige tijden uiteraard aan de voorschriften en adviezen van de overheid en het 
RIVM. 
 
Aangepaste openingstijden 
Onze winkel blijft voorlopig open. Onze medewerkers in de winkel doen hun uiterste best om het voor 
onze klanten zo goed mogelijk te helpen. En natuurlijk hebben ze juiste instructies gehad over 
hygiënemaatregelen, zodat je veilig je aankopen kunt blijven doen. 
Voor Thijsstoel.nl is de gezondheid van onze medewerkers en klanten het allerbelangrijkst. Daarom 
hebben wij vanaf vandaag onze openingstijden aangepast: 
 
van maandag tot en met zaterdag: 11.00 tot 17.30 uur. 
 
Wat kun je doen? 
Bovenstaande betekent ook dat we iedereen vragen wat zaken in acht te nemen als je naar onze winkel 
komt. We kunnen elkaar allemaal helpen om het voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken 
 

• Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel. Het is nu even geen sociaal uitje, Laat je  partner 
en kinderen zoveel mogelijk thuis; 

• Houd ook bij ons in de winkel zoveel mogelijk gepaste afstand (1,5 meter) tot anderen, zowel 
andere klanten, als ook onze medewerkers; 

• Laten we ons naar iedereen vriendelijk en begripvol gedragen, we zitten immers allemaal in 
hetzelfde schuitje; 

• Betaal digitaal, dus met je PIN-pas of je telefoon; 
• Kom op rustige uren naar onze winkel 
• Wij willen je vragen in geval van ziekteverschijnselen, niet naar onze winkel te komen, maar 

te bestellen via onze website/marktplaats  
 
Sowieso is het goed om online te bestellen via www.thijsstoel.nl (waar u wordt doorgelinkt naar 
onze advertenties marktplaats.nl) 
 
Thuisbezorgen  
De bezorgers nemen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht, 
en zullen bezorgen tot aan de deur. 
 
Reparatie 
Reparatie is momenteel helaas niet mogelijk, u kunt hiervoor contact opnemen met ons via de mail 
info@thijsstoel.nl  
 
We danken je voor je begrip en je vertrouwen. 
 
Dank en tot ziens in onze winkel. 
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