
 
 

#samensterk #staysafe  
 

Welkom bij Skin in Balance Tjaarda / Welcome at Skin in Balance Tjaarda 

- Ben je verkouden, hoest je, heb je een loopneus of koorts: annuleer je afspraak en 
blijf thuis. 
- Heeft één van je gezinsleden deze klachten : blijf dan ook thuis en annuleer je 
afspraak. 
- 24-uur van te voren ontvangt u een email met de controlevragen. Wanneer u 
klachten heeft vragen wij u de behandeling te verplaatsen. 
 

- If you have a cold, cough, have a runny nose or fever: cancel your appointment and stay at home. 
- If one of your family members has these complaints: stay at home and cancel your appointment. 
- You will receive an email with the control questions 24 hours in advance. If you have  complaints, we 
ask you to move the treatment. 
 

- Na de behandeling worden alle gebruikte voorwerpen/stoel werkvlakken/ handgrepen 
gedesinfecteerd. 

- Ik vraag je vooraf je handen te wassen of te desinfecteren. Hiervoor zijn producten 
aanwezig. 

- Bij ontvangst kan ik helaas je jas niet aannemen.  
- Na gebruik toilet wordt deze gedesinfecteerd 

 
- After treatment, all used objects / chair work surfaces / handles are disinfected. 
- I ask you to wash or disinfect your hands beforehand. Products are available for this. 
-Unfortunately I cannot accept your jacket upon receipt. 
- After using the toilet, it is disinfected 

 
- Ik werk met monddoekje en zo nodig met handschoenen. 
- Er zit geen stoelhoes om de stoel, de  stoel verwarming staat wel aan, je hebt een 

handdoek over je heen die na elke keer gewisseld wordt. 
- I work with mouth cloth and if necessary with gloves. 
- There is no seat cover around the chair, the seat heating is on, you have a towel over 
you that is changed after every time. 
 
 
- Maximaal 1 persoon per afspraak 
- We drinken geen koffie of thee na de behandeling.  
- er is voldoende ruimte tussen te behandelingen zodat er telkens maar één persoon 

in de salon is 
- Maximum 1 person per appointment - We don't drink coffee or tea after the 
treatment. - There is sufficient space between treatments so that there is only one 
person in the salon at a time 

 
- je kunt contactloos betalen of d.m.v. een betaalverzoek 
- you can pay contactless or by means of a payment request 
 
Uiteraard zal ik zorgdragen voor een heerlijke relaxte behandeling.  

      Of course I will ensure a wonderfully relaxed treatment. 
 
Het saunaplein is tot 1 september gesloten / The sauna square is closed until September 1 
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