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Winkels weer op een kier 

Vanaf 10 februari mogen niet-essenti ële winkels 
onder voorwaarden open voor bestellen en afh a-
len: thuis bestellen en buiten ophalen. 

Koop Lokaal 
Deze maatregel biedt kansen voor de lokale winke-
liers én voor de consumenten in het dorp. 
Onze inwoners kunnen de lokale winkelier steunen 
door hun boodschappen zoveel mogelijk bij de voor 
hen vertrouwde winkels te doen. De winkeliers 
kunnen in samenwerking met elkaar ervoor zorgen 
dat de inwoners ook daadwerkelijk bij de winkels 
terecht kunnen.  

Basisregels
Klanten moeten minimaal 4 uur van tevoren hun 
producten online of telefonisch bestellen en 
kunnen de bestelling dan buiten bij de winkel en 
binnen een bepaald ti jdvak ophalen. Daarbij blijven 
de basisregels zoals de 1,5 meter afstand, hygiëne-
maatregelen en thuisblijven bij klachten gelden. 

Om een afh aalpunt te beschermen tegen slecht 
weer, mag de winkelier onder voorwaarden een ta-
fel, kraam, pop-up tent of partytent op het trott oir 
plaatsen.

Kijk voor de voorwaarden op onze website bij 
Coronamaatregelen/ondernermers.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen

of bel 0800-1351

Bestellen en afhalen bij winkels
Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels 

per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet
de bestelling klaar en
je haalt dit op bij de
winkel.

4.   Kom in je eentje de
bestelling ophalen.
Alleen als je
klachtenvrij bent, kan de
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging
bevat alle praktische
informatie voor het
veilig en vlot afhalen van de
bestelling. Afhalen kan alleen
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een
bevestiging met een
tijdslot wanneer de
bestelling op te halen is. Er zit
minimaal een dagdeel (4 uur)
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis
een (online)
bestelling bij een
winkel of een locatie met een
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis
vooraf, achteraf of
zoveel mogelijk
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

.
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