
www.inloophuisesperanza.nl

maandag:   10.00 tot 16.00 uur
dinsdag:   10.00 tot 16.00 uur
woensdag:   10.00 tot 16.00 uur
donderdag: tot uur
vrijdag:  tot uur

OPENINGSTĲDEN:

Badhoevelaan 82 1171 DE Badhoevedorp
M. 06 41 45 55 10  • T.020 72 30 522

info@inloophuisesperanza.nl 

Riet Verbeek
•

1) Voor de deur, druk even op de bel zodat wij weten dat je er bent.

2) Bij binnenkomst wordt je gevraagd of je hoest verkouden bent, 

 zo nodig vragen we of we je koorts mogen meten.

3) Dan word er gevraagd je handen met zeep te wassen in het toilet.

4) Volg de pijlen op de vloer. We komen binnen via de gang en verlaten 

 Esperanza via de huiskamer.

5) We zitten uiteraard 1.5 meter uit mekaar.

6) De koffie en thee word in kartonnen bekers geschonken. 

Badhoevelaan 82 - 1171 DE Badhoevedorp - 
020 7230522 - info@inloophuisesperanza.nl - 
www.inloophuisesperanza.nl

Openingstijden:

Maandag 10.00 - 16.00

Dinsdag 10.00 - 16.00

Woensdag 10.00 - 16.00

REGELS ESPERANZA VANWEGE CORONA VIRUS!
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Openingstijden: Maandag t/m Woensdag van 10.00 - 16.00


