Beste haarverzekering klant,

Vanaf eind maart zijn wij genoodzaakt om onze salon tijdelijk te sluiten. Daarom willen wij vanaf april een
compensatieregeling voorstellen. De compensatieregeling is voor de periode dat je geen gebruik kan maken van
onze diensten.
We hebben gezocht naar een compensatieregeling die jou tegemoetkomt en de tegemoetkoming zorgt voor dat
wij als organisatie toekomst hebben.
Ondanks dat een aantal kosten verminderen, blijven er toch heel wat vaste kosten doorlopen. Het is ook onze
wens om onze medewerkers zo goed mogelijk bij te staan, en dankbaar te zijn voor hun inzet, want ook voor hen
is dit een catastrofe.
Om het voor ons dragelijk te maken, compenseren we de door jou gekozen compensatie in termijnen. Het totaal
te compenseren bedrag delen we door de aantal maanden waarin je geen gebruik hebt kunnen maken van de
Haarverzekering. Deze brengen we in mindering op je maandelijkse contributie.
Met andere woorden, de contributiebetalingen lopen op dit moment door, zodat wij niet in een diep gat vallen,
maar je ontvangt de door jouw gekozen compensatie vanaf het moment dat wij weer geopend zijn. Je wordt
gecompenseerd door een lager maandbedrag te betalen.

Wij hopen je hiermee een redelijke en acceptabele compensatie aan te bieden, waarbij wij ook straks de deuren
weer kunnen openen en u met ons team weer van harte mogen verwelkomen!
Hieronder ziet u alle opties van de compensatie.

De door u gekozen compensatie ontvangen wij graag retour per email Kapsalon@denbarbier.nl
Van harte dank voor de medewerking en het begrip.
Met vriendelijke groet,
Team den Barbier; Yoice, Ruwan, Tamara, Maud en Marly.

Beste haarverzekering klant,
Je kiest zelf in welke mate je de periode, die je geen gebruik hebt kunnen maken van de faciliteit,
gecompenseerd wil worden:
o
o
o

Ik wens geen compensatie.
Ik wens 50% compensatie.
Ik wens 100% compensatie.

Bovenstaande keuze geldt voor alle soorten haarverzekering. *
Dit formulier wordt per persoon ingevuld.
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Postcode
Gewenste compensatie
* Voor onze klanten die gebruik hebben gemaakt van de home Color-kit geldt een maximale compensatie van
50%.
De door u gekozen compensatie ontvangen wij graag retour per email Kapsalon@denbarbier.nl.

