Sport en ontspanningsmassage Stronger Body: Stronger Mind (praktijk JLB, Mandenmakerstraat 116F)
en Dr Zamenhofstraat 54 )
Huisregels zijn grotendeels aangepast nav de vernieuwde maatregelen (update 1 mei 2021) ten
behoeve van veiligheid en gezondheid van client als masseur. Nieuwe richtlijnen zijn aangepast naar
beroepsgroep en ten behoeve van nieuwe covid-maatregelen.






















Per direct geldt er een registratieplicht voor klanten.
Wij vragen de klant om alleen te komen tijdens de behandeling. Klanten die te vroeg zijn
worden geacht om buiten (of in auto te wachten).
Masseur heeft de afgelopen 4 weken geen Corona gerelateerde klachten gehad of is hierop
getest.
De klant heeft de afgelopen 4 weken geen Corona gerelateerde klachten gehad.
Bij verkoudheid of luchtwegklachten kan de afspraak niet doorgaan. Hierin kan een kuchje
uiteraard voorkomen , bv van buiten naar een binnenruimte.
Masseur draagt gedurende de behandeling een mondkapje of beschermend masker.
Experimenteel kan er gewerkt worden met handschoenen, mits dit niet ten koste gaat van
kwaliteit van de (sport)massage.
In overleg kan er gevraagd worden dat client ook een mondkapje draagt. Bv bij het op de rug
liggen.
Bij binnenkomst worden de schoenen in de gang gezet.
De (sport)masseur is een man
De klant wast zijn of haar handen voor en na de behandeling.
De klant neemt bij voorkeur 3 handdoeken mee (2 groot en 1 klein)
Wees op tijd, maar niet te vroeg. U wordt dan verzocht om buiten te wachten. Wij laten niet
meer dan 1 client binnen tijdens en na de behandeling. Uiteraard is er altijd sprake van
flexibliteit bij eventuele vertraging.
Er wordt voor extra hygiene gezorgd. Na de behandeling wordt zowel de behandeltafel als de
ruimte ontsmet en gelucht.
Op de behandeltafel ligt een extra hoes welke direct wordt weggooid na gebruik.
Bij twijfel behoudt de masseur zich het recht om de klant te weigeren. Een videoconsult is ook
altijd mogelijk op afspraak.
De massages hebben geen erotisch karakter en masseur behoudt zich het recht hierdoor klant
te weigeren.
Vooraf betaalde behandelingen of rittenkaarten blijven 1 jaar na uitgifte geldig.
Annuleren gelieve 24 uur van te voren. Tot 6 uur van te voren mag er kosteloos geannuleerd
worden, anders wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht.
Betalingen via de boekingsapp of anders via een tikkie of betaalverzoek.
Dank voor uw begrip
Rudy Lentze

