
 
Huisregels Envina ivm het corona virus 

 

Van harte welkom bij Envina. Fijn dat je langs wilt komen. Om te zorgen dat we beide onbezorgd van 

de behandeling kunnen genieten heb ik een aantal richtlijnen in verband met de hygiëne. Zo is er 

voor beide duidelijkheid zodat je kunt ontspannen en zodat ik veilig kan werken. 

 

Ten eerste respecteren we steeds de afstand van 1,50 m met uitzondering tijdens de behandeling. 

We begroeten elkaar dus zonder contact. Ten tweede ontsmetten we beide onze handen bij 

aankomst en afscheid. Ik zal ook steeds zorgen dat alle poortjes en deuren open zijn, of doe ze voor 

je open. Zo hoef jij niet aan de klinken te komen. 

 

Waar zorg ik voor? 

• Ik gebruik steeds katoenen lakens en handdoeken om de afvalberg niet verder te belasten. 

Na elke behandeling was ik ze op minstens 60° en met ontsmettingsmiddel. Het schone 

wasgoed wordt bewaard in een afgesloten plastic doos zodat er niks aan kan komen. 

Wanneer ik de tafel gereed maak voor de volgende klant doe ik dit na het ontsmetten van 

mijn handen en met schone kleren. 

• De behandelruimte wordt steeds voldoende op natuurlijke wijze geventileerd om het altijd 

van schone lucht te voorzien. 

• Ik gebruik een mondmasker tijdens de behandeling.  

• Ik draag bij elke nieuwe klant een proper mondmasker. 

• Ik verschoon na elke klant mijn kleren en was ze op 60° met ontsmettingsmiddel. 

• Ik ontsmet na elke klant de ruimte, tafel, stoelen, randen van deur en andere dingen waar de 

klant mee in contact is geweest. 

• Jij mag een mondmasker dragen.  

 

Waar zorg jij voor? 

• Jij bent gedoucht en je draagt schone/gewassen kleding. 

• Wanneer jij je niet goed voelt (in bijzonder hoest, verkouden, buikpijn,…) zeg je de afspraak 

af.  

• Je neemt zo min mogelijk spullen mee. Alles wat je tijdens de behandeling niet nodig hebt 

mag je in de auto laten.  

• Drinkflessen en/of andere benodigdheden laat je in de auto. 

• Je betaalt van tevoren contactloos via de link van Payconic die je van mij ontvangt. Je moet 

hiervoor de app van Payconic op je gsm downloaden en activeren. 

 

Praktische afspraken 



• Voor de behandeling stuur ik je een betaalverzoek via Payconic. Hierdoor kan je contactloos 

betalen en hoef je geen cash geld mee te nemen. Je moet hiervoor de app van Payconic op je 

gsm downloaden en activeren. 

• Je kan GEEN gebruik maken van het toilet omdat die zich bevindt in mijn privé. 

Als behandelaar heb ik op elk moment het recht om de afspraak te annuleren of stop te zetten bij 

vermoeden van signalen van ziek zijn. 


