
Wij verwelkomen u graag weer in onze kaaswinkel!
Uiteraard staat veiligheid boven alles tijdens uw bezoek aan onze 
kaaswinkel. Daarom vragen wij u zich te houden aan het protocol veilig 
winkelen van de Rijksoverheid. 

Houd altijd 1,5 meter afstand, vóór de winkel en ín de winkel

Kom zoveel mogelijk alleen. Er mag maar één persoon per 
gezelschap/familie naar binnen, dit geldt ook voor kinderen

Kom niet naar de kaaswinkel als u verkouden bent of 
griepklachten heeft

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel

Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)

Er mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel. Zijn er twee 
klanten binnen, wacht dan buiten op de aangegeven plek

Wanneer gewenst kunt u uw handen desinfecteren bij de 
desinfectie paal

Er kan GEEN gebruik worden gemaakt van de toiletten

Het gebruik van het Piggy systeem is mogelijk, vanwege de hygiëne 
regels kan het personeel u hier niet bij helpen
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Dank voor uw bezoek aan de CONO Kaaswinkel!

Corona maatregelen bij 
de CONO Kaaswinkel
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