> For English please scroll down to second page!*

Clavis Piano's maatregelen
ivm coronavirus ingaande 24-3-2020
U bent van harte welkom bij Clavis Piano's maar graag wijzen wij u op
onderstaande huisregels zodat we met zijn allen in een veilige omgeving
kunnen verblijven.
Vriendelijk verzoek:
Stel uw bezoek uit indien u niest of hoest en laat kleine kinderen thuis.
In de winkel:
U wordt toegelaten met maximaal 2 personen. Indien de winkel te vol wordt
behouden wij het recht uw bezoek aan Clavis uit te stellen.
We geven elkaar geen hand maar begroeten u met een glimlach.
Wij houden onze winkel hygiënisch schoon en wassen regelmatig onze handen.
Wij stellen handschoenen beschikbaar in 2 maten. Voor uw en onze veiligheid
verplichten wij u deze aan te trekken.
Houd tijdens uw bezoek aan de showroom 1,5 meter afstand tot elkaar.
Voel u vrij om met handschoenen aan op de instrumenten spelen.
Houd tijdens uw bezoek altijd uw handschoenen aan en trek ze pas buiten, na
uw winkelbezoek, uit.
Betalingen gaarne per PIN en met handschoenen aan.
Aan het eind van uw bezoek zwaaien wij elkaar vriendelijk gedag.

Wij wensen u een plezierig verblijf!

> English version!*

Clavis Piano's measures
due to the coronavirus as of March 24 2020
You are very welcome at Clavis Piano's, but we would like to point out the
house rules below so that we can all stay in a safe environment.
Friendly request:
Postpone your visit if you sneeze or cough and leave small children at home.
In the shop:
You are allowed to enter with a maximum of 2 persons. If the store becomes
too full, we reserve the right to postpone your visit to Clavis.
We do not shake hands but greet you with a smile.
We keep our store hygienically clean and wash our hands regularly.
We offer gloves in 2 sizes. You are obliged to put them on for your and our
safety.
Keep 1.5 meters apart during your visit to the showroom.
Feel free to play the instruments with gloves on.
Always keep your gloves on and leave them on until after your shopping visit.
Please pay by PIN and with gloves on.
At the end of your visit we wave each other friendly goodbye.

We wish you a pleasant stay!

