
Arthishoeve Coronamaatregelen 
 
WINKEL 
 
✅ Maximum 2 personen in de winkel en dit maximum 15 minuten 
✅ Ontsmet uw handen bij binnenkomst 
✅ Raak enkel de producten aan die u wil kopen 
✅ Volg de aangegeven richting in de winkel en hou steeds afstand 
✅ Gedragsadvies en voedingsadvies zijn enkel mogelijk op afspraak. Het rechtstreeks 
contact in de winkel moet helaas beperkt worden.  
✅ Het dragen van een mondkapje wordt aangeraden.  
✅ Kom aub alleen naar de winkel  
✅ Wij werken liefst zoveel mogelijk op bestelling. U kan uw bestelling plaatsen via de 
webshop www.arthishoeve.be/shop (voorkeur!), telefonisch op 03/325.37.57. of via 
Whatsapp (0477/304073). Wij zetten deze dan met véél plezier voor u klaar.  
 
WEBSHOP www.arthishoeve.be/shop  
 
✅ Bestellingen geplaatst voor 16u worden dezelfde dag verzonden 
✅ Er zijn helaas nog steeds vertragingen bij B-Post, hou hier aub rekening mee.  
✅ Uw bestelling zal in zijn geheel verzonden worden zodra alle bestelde goederen 
voorradig zijn.  
 
TRIMSALON 
 
✅ Blijf thuis en verplaats uw afspraak als u zich niet goed voelt!! Wij zullen deze dan 
prioritair opnieuw inplannen van zodra u zich beter voelt. Laat de hond in dit geval ook niet 
brengen door iemand anders want het virus kan 2u overleven op de vacht van uw hond en 
zo riskeert u ons en dus ook onze andere klanten ziek te maken.  
✅ De honden worden niet langer in de winkel aangenomen en terug afgegeven. Alles 
gebeurt nu aan het poortje aan de achterkant van het trimsalon en dit in openlucht met 
behoud van de regels rond social distancing. U kan een filmpje terugvinden op sociale media 
over onze nieuwe haal- en brengprocedure zodat u weet wat u kan verwachten 
✅ Er is tijdens het afzetten en ophalen weinig ruimte voor overleg. Het contact moet tot 
het minimum herleid worden. Gelieve daarom vragen/wensen op voorhand telefonisch te 
bespreken.  
✅ Kom aub op tijd! Niet te vroeg, niet te laat. Bent u toch te vroeg, gelieve dan even in uw 
wagen te wachten. Wij zullen u tijdig verwittigen wanneer uw hond klaar is zodat u hem 
tijdig kan komen ophalen. Hier laten wachten kan helaas niet meer.  
✅ Breng uw hond alleen, maak hier aub geen gezinsuitstap van. 
✅ Elke hond gaat bij binnenkomst onmiddellijk in bad en de halsband wordt in een 
afgesloten doos gestoken en ontsmet. Wij zullen handschoenen, een mondmasker en een 
gezichtsscherm dragen van zodra we uw hond aannemen tot hij terug droog is na zijn bad. 
De hond zal ook 3 x in plaats van 2 x gewassen worden. Na het drogen verwijderen we onze 
handschoenen en ons gezichtsscherm. Het mondmasker blijft ten allen tijde aan, maar 
wordt na élke hond vervangen samen met het trimvestje.  



✅ Bij ophalen gaat u eerst binnen in de winkel om de trimbeurt te betalen. Van zodra u 
betaald heeft, brengt uw trimmer (met mondmasker én een nieuw paar handschoenen) uw 
hond naar de ophaalplaats achteraan het trimsalon.  
✅ Na elke hond wordt het bad, de trimtafel en alle gebruikte materialen ontsmet.  
✅ Honden met klitten en knopen worden kortgezet. We hebben helaas niet de 
mogelijkheid en tijd om te gaan ontklitten.  
  
 
⛔ Puppygewenningen zijn tot nader order niet langer mogelijk. Voor uw en onze veiligheid 
worden baasjes niet langer in het salon toegelaten. 
⛔ Uw hond door 2 trimmers tegelijkertijd laten trimmen kan voorlopig niet meer. We 
beseffen echter wel dat voor bepaalde honden de trimbeurt dan te lang gaat duren dus we 
zoeken naar een oplossing. Dit is echter geen gemakkelijke oefening en zal dus nog enkele 
weken duren.  
⛔ Hebt u interesse in een vervolgafspraak, geef dit dan aub na uw trimbeurt door.  
 
U mag er zeker van zijn dat wij de opgelegde regels zeer strikt zullen opvolgen met als 
belangrijkste prioriteiten het welzijn van uw hond, uw gezondheid en onze eigen 
gezondheid. 
 
Wij beseffen dat deze maatregelen/aanpassingen voor niemand makkelijk zullen zijn, maar 
we hebben het volste vertrouwen in onze klanten om dit samen met ons te doen slagen. 
Het is uiteindelijk in ieders belang en zeker ook in het belang van onze lieve honden dat de 
curve laag blijft en we nooit meer hoeven te sluiten! 
 
Bedankt voor jullie begrip én geduld!  
#samensterk❤ 
 
Céline  
Zaakvoerder Arthishoeve 
 
 
 


