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UPDATE FAQ CORONA 1/12/2020!  

 

We doen het samen!  
Help mee om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 

 
Om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze klanten te garanderen 

hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus 

opgesteld. Deze zullen ook uithangen in de winkels en aan de geefpoorten. 

 

 

Voorzorgsmaatregelen in de winkels 
 

 Mondmasker is verplicht. Draag het steeds correct over mond en neus.  

 

 Ontsmet je handen, dit is verplicht, wij voorzien alcohol (min 70%). 

 

 Houd in de winkel en in eventuele wachtrijen (inkom, kassa, geefpunt,...) steeds 

een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter, zowel met andere klanten als met 

de winkelmedewerkers. 

  

 Kom alleen naar De Kringwinkels. Alleen winkelen is verplicht, tenzij je hulpbehoevend 

bent (max 1 begeleider dan). Het gezelschap van kinderen tem 18 jaar moet zoveel mogelijk 

beperkt worden. 

 

 Beperk je winkelbezoek tot een minimum, dit mag maximaal 30 minuten duren. 

  

 Als je de winkel binnenkomt, ben je verplicht om een winkelmand of -trolley te 

gebruiken. Zo kunnen we ook bijhouden hoeveel klanten er in de winkel zijn en is er meer 

afstand tussen klanten en medewerkers. Elke winkelmand of -trolley wordt na elke 

klant ontsmet door een medewerker. 

  

 Ben je ziek? Blijf nog even thuis en kom later terug! 

  

 Bij de kassa plakken stickers op de vloer. Dit is om de afstand van 1,5 meter te markeren 

zodat het duidelijk is waar je in de rij kan wachten. 

  

 Voor elke kassa staat een plexi kuchscherm om een veilige afstand tussen klant en 

medewerker te bewaren. 

  

 Betaal zoveel mogelijk contactloos of met bancontact (cashless). 

  

 Als je enkel cash kan betalen, leg het geld dan op de balie om handcontact met 

medewerker te voorkomen. Onze medewerker legt jouw wisselgeld ook op de kassatoog 

zodat jij jouw geld ook zonder hand-op-hand contact kan nemen en wegsteken.  

  

 Al onze medewerkers wassen of ontsmetten ook zeer regelmatig hun handen. 
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 Alle high touch oppervlakken (HTO) zoals deurklinken, balies, betaalterminals, 

pashokjes, winkelmandjes en -trolleys en zo verder worden zeer regelmatig ontsmet. 

 

 De gratis koffiehoeken in onze Kringwinkels zijn tot nader order gesloten. 

  

 

      

      
  

Voorzorgsmaatregelen aan het geefpunt 
  

 

 Mondmasker is verplicht. Draag het steeds correct over mond en neus. 

 

 Handen ontsmetten is mogelijk. 

 

 Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand. Zowel tov onze geefpunt medewerkers als 

tov andere klanten. 

  

 Staat er al een klant aan het geefpunt? Wacht op minimum 1,5 meter afstand 

of blijf in je auto zitten en wacht op jouw beurt. Stap dus niet uit je auto terwijl je 

nog in de rij staat te wachten en zolang er nog andere klanten geholpen worden. Wij vragen 

u zelf de goederen op de daarvoor aangeduide plaats neer te zetten.  

 

 Leg de geschonken goederen zelf op de daarvoor voorziene plaats. 

   

 Als je een aanhanger hebt met spullen die te groot zijn om zelf op te tillen, ga dan terug in de 

auto zitten en onze medewerkers zullen de spullen uit de auto nemen.  

 

 Ben je ziek? Blijf nog even thuis en schenk je spullen later aan De Kringwinkel. 

 

 Onze geefpuntmedewerkers wassen of ontsmetten zeer regelmatig de handen.  

 

 High Touch Oppervlakken (HTO) zoals geeftafels, bakken en karren worden zeer 

regelmatig ontsmet door onze medewerkers. 
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Voorzorgsmaatregelen bij de ophaling van goederen 
 

 

 Voor elke gratis ophaling van herbruikbare goederen aan huis, maak je zoals steeds eerst een 

afspraak via het ophaalnummer 016/82 45 55. 

 

 Plaats je spullen bij voorkeur buiten voor de deur of in de garage op het 

afgesproken tijdstip en ga na aankomst van onze vrachtwagen even weg of houd afstand van 

onze medewerkers, dit om onderling contact zoveel mogelijk te vermijden. 

 

 Onze medewerkers dragen steeds een mondmasker. We appreciëren het als 

ophaalklanten dit ook doen wanneer kort contact onvermijdelijk is.  

 

 In alle geval, houd steeds een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter met onze 

ophaalmedewerkers. 

 

 Word je ziek nadat je een afspraak maakte? Verwittig ons en we plannen een 

nieuwe afspraak voor je in wanneer je opnieuw beter bent. 

 

 Onze ophaalmedewerkers wassen en ontsmetten zeer regelmatig de handen. 

 

 High Touch Oppervlakken (HTO) zoals de vrachtwagencabine, bedieningsknoppen 

vrachtwagen, ... worden zeer regelmatig ontsmet door onze medewerkers. 
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Veelgestelde vragen (FAQ) 
 

 

Zullen jullie controle doen aan de ingang van de winkel? 

 

Aan elke ingang van de winkel zal een medewerker staan om klanten te ontvangen en ze te vragen 

een winkelmandje of -trolley te nemen. Deze persoon zal erop toezien dat er niet meer klanten in de 

winkel gaan dan er mandjes en trolleys beschikbaar zijn. Op die manier zorgen we ervoor dat elke 

klant voldoende ruimte heeft om afstand te bewaren. Onze medewerker zal de winkelmandjes en -

trolleys na elke klant ook telkens ontsmetten.  

 

Worden klanten verplicht om met de kaart te betalen? 

 

We vragen met vriendelijke aandrang om contactloos of met bancontact te betalen. Helaas kunnen 

we klanten hier niet toe verplichten. Indien het echt niet anders kan dan met cash geld te betalen, 

vragen we je om het geld op de balie neer te leggen zodat er geen direct contact met de 

kassamedewerker is. De kassamedewerker legt jouw wisselgeld ook op de toog zodat de klant het 

daarna ook zonder hand-op-hand contact kan oprapen en wegsteken. 

 

Mag ik de goederen in de winkel aanraken? 

 

Kijk met je ogen, niet met je handen  is hier de slagzin. Probeer dus enkel spullen aan te raken die je 

ook effectief zal aankopen. 

 

Mag ik kleding passen? 

 

Je kan kleding passen in de daarvoor voorzien paskamers. De overdraagbaarheid van het coronavirus 

(Covid-19) op textiel is zeer klein. De paskamers worden regelmatig ontsmet. Kleding wordt na het 

passen ook een dag uit de winkel gehaald. 

 

Hoe geef ik zelf goederen?  

 

Wanneer jij naar onze geefpunten komt om herbruikbare goederen te schenken, vragen wij om de 

geschonken spullen zelf te zetten op de daarvoor voorziene plaats. Zijn je herbruikbare spullen te 

groot en kan je ze niet alleen heffen, stap dan terug in je wagen. Onze medewerkers laden jouw 

spullen dan uit. Wacht steeds op 1,5 meter afstand of in de eigen auto tot dat jij aan de beurt bent. 

 

Komen jullie nog goederen ophalen bij mij thuis? Vanaf wanneer? 

 

De Kringwinkel Hageland komt vanaf 7/12 goederen na afspraak ophalen bij jouw thuis. Een 

afspraak gratis ophaling maken kan vanaf 1/12 via het ophaalnummer 016/82 45 55. We vragen 

wel om je herbruikbare goederen, daar waar mogelijk, op het afgesproken tijdstip buiten of in de 

garage te zetten. We trachten zoveel mogelijk rechtstreeks contact te vermijden. Houd sowieso 1,5 

meter afstand van onze ophaalmedewerkers. Onze medewerkers dragen steeds een mondmasker. 

We appreciëren dat onze ophaalkanten dit ook doen wanneer kort contact onvermijdbaar is.  
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Wat gebeurt er met mijn binnengebrachte goederen? 

 

De bakken en karren met alle geschonken spullen uit onze geefpunten en de spullen die opgehaald 

werden bij onze klanten thuis komen terecht in ons Centraal Magazijn te Tienen. Daar worden de 

goederen gesorteerd, hersteld en vooral proper gemaakt. Pas later vertrekken ze terug naar De 

Kringwinkels of online winkels uwkringding.be of kringshop.be om verkocht te worden. 

 

Werken de medewerkers in veilige omstandigheden? 

 

Op elke werkplek wordt de afstand van 1,5 meter gewaarborgd. Ook worden medewerkers verplicht 

regelmatig hun handen te wassen. Als medewerkers zich ziek voelen, moeten ze thuis blijven. Er 

worden voor elke medewerker mondmaskers voorzien. Zij moeten dit mondmasker op de werkvloer 

dragen wanneer de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter (tijdelijk) niet gegarandeerd kan 

worden. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 


