Voorzorgsmaatregelen in onze winkel
Wanneer het te druk wordt in de winkel vragen we u buiten
op 1,5 meter afstand van elkaar te wachten.

Blijf thuis als u verkouden bent of

Kom zoveel mogelijk alleen

griep heeft. Vraag familie of buren

naar de winkel.

om uw boodschappen te doen.
Of bestel deze online.

1,5 m.

Houd 1,5 meter afstand van ons

Betaal met pin

winkelpersoneel en anderen.

of contactloos.

Ook vóór de winkel.

Raak alleen het product aan

Doe uw boodschappen zoals

dat u nodig heeft.

u altijd doet. Dan is er genoeg
voor iedereen!

Volg altijd de aanwijzingen op
van ons personeel.

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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