Reserveren. Geef A Gift For You cadeau.
Fotostudio DIP: maatregelen tegen besmetting met het coronavirus
Vanzelfsprekend zijn wij bij Fotostudio DIP ook op de hoogte van het coronavirus. Wij volgen alle
adviezen van het RIVM op en houden de situatie nauwlettend in de gaten. Ook op de werkvloer
nemen we gepaste maatregelen.
Maatregelen bij Fotostudio DIP
Fotostudio DIP nemen wij alles rondom het coronavirus serieus en houden we de situatie nauwlettend
in de gaten. Al 10 jaar kan iedereen komen genieten fotoshoot bij fotostudio DIP. Ondanks alles wat er
nu in de wereld speelt rondom het coronavirus, willen wij bij fotostudio DIP onze gasten nog zo lang
mogelijk van deze fotoshoot kunnen komen genieten. Dit vergt natuurlijk ook voor ons gepaste
maatregelen.
Wat zijn de maatregelen bij fotostudio DIP?
In de fotostudio hebben wij extra hygiëne maatregelen getrokken om eventuele besmetting te
voorkomen, bijvoorbeeld het extra wassen van handen, het extra schoonmaken van de deurkruk,
apparatuur op de werkplek, hoesten en niezen in de elleboog en geen handen meer schudden bij
ontvangst in de fotostudio en de gepaste afstand houden.
Zo zal onze fotograaf een mondkapje en handschoen dragen tijdens jullie fotoshoot.
Daarnaast hebben we nu ook extra maatregelen getroffen om de gezondheid van onze fotograaf en
gasten voorop te zetten.
1. Volledige privacy.
Wij hebben onze planning zo aangepast dat er bij elke fotoshoot of pasfoto volledige privacy is.
Tijdens je bezoek aan onze fotostudio DIP en tijdens de fotoshoot of opname pasfoto is het enige
contact wat je/jullie hebben met onze fotograaf. Dus niet met andere gasten. Je hebt de gehele
fotostudio dus helemaal voor jezelf.
2. De fotograaf.
Zo zal de fotograaf een mondkapje en handschoenen dragen tijdens jullie fotoshoot / pasfoto.
3. Grondige schoonmaak.
Tussen elke fotoshoot wordt de fotostudio grondig gereinigd en schoongemaakt.

Zijn er nog vragen over het coronavirus neem gerust contact op:
0434512549 / 0655335560
Info@digital-imagination.eu
Wij helpen je graag.
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