
HOLOS Massagetherapie, Spelregels en Voorwaarden rondom 
Corona 

Beste cliënt, 

Gelukkig mag ik je weer ontvangen! Maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit 
de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Zou je deze willen 
lezen en respecteren: 

1. De behandeling kan alleen doorgaan als wij beiden gezond zijn, en wij (en onze huisgenoten) 
géén klachten hebben die mogelijk wijzen op een COVID-19 besmetting (zoals verkoudheid, 
hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of koorts).  
Dit checken we zowel bij het maken van de afspraak als voorafgaand aan de behandeling.  

2. Je ontvangt schriftelijk een bevestiging van de afspraak met verwijzing naar dit Corona-
protocol, dat we tevens publiceren op onze website. Met het maken van de afspraak ga je 
akkoord met dit protocol. 

3. De afspraak mag je in deze corona-tijd kosteloos annuleren als je je op het moment van de 
afspraak niet goed genoeg voelt.  

4. Mocht het zijn dat je corona gehad hebt, dan moet je 14 dagen klachtenvrij zijn, vóór ik je 
weer mag masseren. 

5. Zorg ervoor dat je niet eerder dan 2 minuten voor de geplande tijd aanwezig bent.  
6. Neem zo min mogelijk spullen mee en stop deze in je tas of jaszak 
7. Ik vraag je bij binnenkomst om eerst je handen te wassen. Ik was zelf zowel voor als na de 

sessie mijn handen. 
8. Het toilet kun je gewoon gebruiken. Je kunt na afloop je handen wassen in het fonteintje, 

een schoon handdoekje pakken en deze na gebruik in de wasmand gooien.  
9. Ik geef je geen hand en dus ook geen knuffel, ook al voelt dat misschien gek of afstandelijk... 

Maar dit zijn de eisen om weer te mogen werken. Graag je begrip hiervoor. 
10. Behalve bij de massage, blijven wij altijd op 1,5 meter afstand. Dus bij binnenkomst, tijdens 

het voor- en nagesprek, en bij vertrek. 
11. Indien gewenst, draag ik en/of jij tijdens de massage mondbescherming. Neem dan je eigen 

mondkapje mee. 
12. Zoals altijd vervang ik alle handdoeken na ieder consult.  
13. Ik zal tussen de behandelingen door alle contactoppervlakken goed reinigen en de ruimte 

ventileren, en natuurlijk het toilet schoonmaken als deze is gebruikt. Dagelijks wordt de 
praktijkruimte en de vloeren schoongemaakt. 

14. Ik doe nog meer mijn best om niet uit te lopen, en wil je vragen daar ook samen voor te 
zorgen, zodat er ook daadwerkelijk tijd is voor luchten en reinigen tussen behandelingen 
door. 

15. Betaling is zoals altijd per factuur achteraf.  
16. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je 

besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je 
akkoord met dit risico. 
 

Een fijne behandeling gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Muriël Reineman 
mei 2020 


