Ondanks de huidige situatie hebben wij onze winkel weer mooi voor elkaar
Het voorjaar straalt ervan af. De collectie is weer afgestemd op kleur met mooie nieuwe
items, materialen en geweldige nieuwe prints!
Echter brengt deze tijd veel vraagtekens met zich mee. Wij nemen de adviezen
van het RIVM serieus en ook wij nemen een aantal maatregelen:
- Apparaten, deuren, paskamers etc. worden extra vaak schoongemaakt.
- Er staat voor de klanten desinfecterende hand gel op de toonbank.
- Wij zullen een gepaste afstand houden van onze klanten.
- Mochten er te veel mensen in de winkel zijn, zullen wij daar ook maatregelen in treffen.
Ook wijzelf houden ons aan deze maatregelen en letten op onze gezondheid. Bij klachten
zullen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Mocht u zelf klachten hebbe, gelieve
dan niet te komen. Later bent u natuurlijk weer van harte welkom. Dit om ook onszelf te
beschermen en zolang mogelijk de winkel draaiende te kunnen houden.
Vind u ondanks de maatregelen, het toch niet prettig om langs te komen in de winkel,
maar wilt u wel een bezoek brengen bij ons? Dan verlenen wij extra service.
U kunt ons altijd telefonisch bereiken, wij kunnen dan ook een avond afspraak maken.
Op deze manier bent u als klant alleen bij ons in de winkel. Ook is er een mogelijkheden
bij u aan huis te komen.
Wij attenderen u graag ook op dat wij op onze website een extra etalage aanbieden, een
groot deel van onze collectie is hier te vinden. Door op de volgende link te klikken komt u
daar terecht: WEBSHOP SMEEPOORTMENSWEAR
Mocht u op deze manier iets leuks zien en u kunt niet naar de winkel komen, maar toch
wil stralen in een mooie outfit van Smeepoort menswear dan kunnen wij het ook
thuisbezorgen of kosteloos toesturen.
Wij hopen u op deze manier voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de huidige
situatie bij ons in de winkel. De openingstijden zullen ongewijzigd blijven, totdat er
anders besloten wordt vanuit de overheid.
Wij zullen de komende periode dus zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. En
hopen u te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Rick en Diana Jansen

Donkerstraat 19
3841 CA Harderwijk

