We’re

Open!

Trendy Damesmode vanaf maat 42 tot 54
Lieve klanten,
Het is nu echt of icieel!
Vanaf maandag 11 mei kunnen we opnieuw de deuren van de winkel openen!
We hebben jullie zo gemist! We verheugen er ons enorm op jullie terug te zien en persoonlijk te
adviseren. Uiteraard met de gepaste afstand é n op een veilige manier.
Hoe we het aanpakken en wat onze openingsuren zijn leggen we graag even uit :

VEILIG WINKELEN
Veiligheid primeert! Er is voldoende ontsme ngsgel aanwezig.
We nodigen u uit om bij binnenkomst eerst de handen te reinigen.
Betalen cash het kan, maar we verkiezen de kaart.
Onze betaalterminal wordt ook na elke betaling gereinigd.
In onze winkel is meer dan voldoende ruimte.
Hou afstand om elkaar te beschermen.
Met een glimlach kunnen we dat vast!

SHOPPEN MET MONDMASKER
Mondmaskers zullen ook wij dragen in uw aanwezigheid, we raden
u aan hetzelfde te doen. Maar dit is uiteraard geen verplich ng. We
zullen dan ook maskers ter beschikking leggen indien u zich daar
pre g bij voelt.
Winkelen met gans de familie om oma het mooiste kleedje te laten
kiezen vinden we doorgaans ﬁjn… in Corona- jd vragen we toch
jdelijk ondersteuning te beperken. We kunnen al jd via Sociale
media de leukste beelden doorsturen.

1.5 m

KLEDIJ PASSEN

Graag hanteren wij de 1,5 regel ook jdens het passen.
Er is ruimte genoeg aan onze paskamers, toch gaan we voor
maximum 3 mensen.
Deze worden ook na elke pasbeurt ontsmet.
Gepaste kleding hangen wij op een apart rek om na 3u gereinigd
terug in de winkel te hangen.

PRIVATE SHOPPING
Wil je liever in alle rust op een ander moment shoppen?
Geef ons een seintje en we bekijken of we u 's avonds of op een
ander moment kunnen helpen.

FEESTJE 1. 2. 3...
Onze bar moeten we helaas jdelijk sluiten.
Maar om het weerzien gepast te vieren hebben we een mooi
welkomstgeschenk voor iedereen.
Bij aankoop van drie stuks geven we 15% kor ng.
Alles doet mee, de zomercollec e, alle broeken en topjes en zelfs
onze lingerie.
Geldig gans de maand mei!
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FACEBOOK

Heel wat mensen hebben de weg online gevonden naar onze twee
pagina's. Het maakte shoppen jdens de lockdown net wat
makkelijker. We vonden het ontze end leuk om de bestelde
ar kelen bij u persoonlijk te leveren, dit blijven we dan ook graag
doen! Volg zeker onze Facebook.
We plaatsen regelma g leuke foto's EN leuke aanbiedingen met
kor ng op sommige ar kelen.

We staan graag weer tot uw dienst!
Inge & Nancy
Derousseaux Grande
P. Steenssensstraat 34 - 9120 Beveren
info@derousseauxgrande.be
Tel. 03 296 88 07 | mobiel 0477228302

AANGEPASTE OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag
9u tot 12u op afspraak
te boeken via mail :
info@derousseauxgrande.be of 0477228302
van 14u tot 18u :
vrije toegang
zaterdag
9u tot 12u op afspraak
13u tot 17u : vrije toegang
* Op woensdag werken we enkel op afspraak!

