
 
 
Veiligheidsmaatregelen: tips per branche 
 
Mode/ bruidsmode 
Advies geven bij de paskamer kan uiteraard blijven plaatsvinden. Leg uit dat service beperkt 
is door anderhalve meter maatregel, maar er zeker oplossingen zijn om service te bieden: 

• Lengte broek: meet de tussenbeenlengte van de gedragen broek. Die lengte kan 
gehanteerd worden voor de nieuwe broek; 

• Mouwlengte: laat bijvoorbeeld de partner van de klant de mouw omslaan op advies van 
de medewerker en een speld plaatsen. De medewerker kan het vervolgens meten, 
eventueel vastspelden. Ter controle trekt de klant het jasje weer aan; 

• Lengte jas/jurk/rok: laat de klant omslaan en bijvoorbeeld de partner een speld 
plaatsen. Je kunt het vervolgens meten, eventueel vastspelden. Ter controle trekt de 
klant de jas/jurk/rok weer aan; 

• Kindermode: laat de ouder het kind aan-/uitkleden zodat de medewerker advies kan 
geven; 

• Bodyfashion: zoveel mogelijk op afspraak of personal shopping. Dan gelden dus andere 
regels, zoals hierboven beschreven. 
 

 
Wonen 
• Advies geven over woonproducten kan over het algemeen goed op 1,5 meter afstand. 
• Blijf de mogelijkheid aanbieden voor advies op afspraak in de winkel of online (via Skype, 

Zoom, Microsoft Teams etc.) Deel deze mogelijkheid via je website en social media. 
• Bied ook de mogelijkheid aan voor een adviesgesprek aan huis. 
• Er zijn in de winkel altijd productgroepen en opstellingen waar het wat drukker is. Als dat 

het geval is, wijs klanten dan op de 1,5 meter afstandsregel. 
• Spatschermen bij een adviesgesprek zij niet verplicht (wel 1,5 meter afstand). Zorg ervoor 

dat je deze wel bij de hand hebt voor het geval een klant daar expliciet om vraagt.  
• Ben je gevestigd op een plek met meerdere (woon)winkels, zorg dat dan dat je ook zicht 

hebt op het druktebeeld buiten. Maak daar samen afspraken over en waarschuw de 
gemeente in het geval van zeer grote en oncontroleerbare drukte. 
 
 

Sport 
• Geef advies op 1,5 meter afstand; 
• Maak loopanalyses en het aanmeten van schoenen achter een plastic scherm; 
• Desinfecteer schoenlepels; 
• Zorg voor strepen bij de kassa; 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

• Maak producten schoon die klanten niet meenemen maar wel opgepakt/gepast 
hebben; 

• Ga naar verenigingen op locatie voor teamwear, respecteer de 1,5 meter en was 
kleding na de passessie. 

 
 
Schoenen 
• Doe het (op)meten van (kinder)voeten achter een plastic scherm; 
• Desinfecteer schoenlepels; 
• Zorg voor strepen bij de kassa; 
• Maak producten schoon die klanten niet meenemen maar wel opgepakt/gepast hebben. 
 
 
Tuin 
• De veiligheidsmaatregelen vind je hier. 


