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WOORD VOORAF

In juli bracht Coiffure.org, de beroepsorganisatie van Belgische 
kappers, de eerste impact van de coronacrisis op de kapperssector 
in kaart. Daaruit bleek dat de verliezen groot zijn, ondanks de 
(financiële) steunmaatregelen. Desondanks werd er vol vertrouwen 
geïnvesteerd in een veilige heropstart van het kapsalon. 

Hoe verloopt het, een paar maanden later, in de kapperszaken? 
En wat zijn de vooruitzichten voor het najaar? Coiffure.org 
organiseerde een tweede enquête om op die, en andere vragen, 
een antwoord te krijgen.

De tweede corona-enquête bereikte vooral Vlaamse kappers (78%), 
net zoals de eerste bevraging. 1 op 5 bevraagde kappers is Waals 
(20%) en 2% is afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verder is 71% van de bevraagde kappers werkgever en 29% kapper 
in een eenmanszaak. Van alle bevraagde werkgevers in België heeft 
56% 2 tot 5 werknemers, 25% 1 werknemer en 19% meer dan 5 
werknemers.

In totaal namen 427 kappers deel aan de bevraging.
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58%
VAN HET PERSONEEL  
IS VOLLEDIG ACTIEF.

13%
VAN DE WERKGEVERS 
HEEFT OMWILLE VAN DE  
CORONACRISIS PERSONEEL 
MOETEN ONTSLAAN. 

BIJ 39%
VAN DE WERGEVERS HEEFT DE 
MAATREGEL VAN 1 KLANT PER 10 
VIERKANTE METER EEN IMPACT.

IMPACT OP 
KAPPER-WERKGEVERS
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Frappant is dat 42% van de werkgevers aangeeft dat het volledige 
personeel nog niet fulltime actief is. Bij 58% van de werkgevers is 
iedereen alreeds actief in het salon.

IMPACT OP  
KAPPER-WERKGEVERS

1) Is het volledige personeel volledig actief?

Aantal werknemers actief
 42% nee 
 58% ja

42%

58%

aantal 
werknemers

volledig actief
ja

nee

2) Heb je al werknemers moeten ontslaan  
door de coronacrisis?

Werknemers moeten ontslaan
 87% nee 
 13% ja 

87%

13%

werknemers 
moeten 
ontslaan

ja

nee

13% van de werkgevers heeft omwille van de coronacrisis personeel 
moeten ontslaan. 
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3) Heeft de maatregel van 1 klant per 10 vierkante 
meter een impact op je personeelsbezetting?

Impact maatregel van 1 klant per 10m²
 61% nee
 39% ja

61%

39%

impact 
maatregel van 

1 klant per 10m²

ja

nee

De verplichte maatregel, voor een veilige werking binnen het salon, 
van 1 klant per 10 vierkante meter heeft voor 39% van de werkge-
vers een impact op de personeelsbezetting. 

IMPACT OP  
KAPPER-WERKGEVERS
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89%
VAN DE KAPPER-EENMANS- 
ZAKEN IS KAPPER IN  
HOOFDBEROEP.

93%
VAN DE KAPPERS 
WERKT OVERWEGEND 
IN EIGEN VESTIGING.

5%
VAN DE KAPPERS WERKT  
IN EEN RUSTHUIS.

4%
MAG NOG STEEDS NIET 
AAN DE SLAG 
IN HET RUSTHUIS.

IMPACT OP 
KAPPER-EENMANSZAKEN
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2) Werk je overwegend in eigen vestiging of 
ga je aan huis?1) Ben je kapper in hoofdberoep of bijberoep?

Kappers in bijberoep of hoofdberoep
 89% hoofdberoep
 11% bijberoep

Ik werk ...
 93% overwegend eigen vestiging
 7% overwegend aan huis

89%

11%

93%

7%

hoofdberoep 
of bijberoep

overwegend 
eigen vestiging 

of aan huis

eigen vestiging

bijberoep

hoofdberoep

aan huis

IMPACT OP 
KAPPER-EENMANSZAKEN

De overgrote meerderheid van de bevraagde kapper-eenmanszaken 
is kapper in hoofdberoep (89%). De overige 11% is dit in bijberoep.

De meeste kapper-eenmanszaken bevinden zich in een eigen vesti-
ging (93%) in tegenstelling tot het werken aan huis, bij de klant (7%).
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35%
HEEFT DE OPENINGSUREN  
AANGEPAST VANWEGE DE  
CORONAMAATREGELEN.

45%
HEEFT WEINIG (NEGATIEF) 
VERTROUWEN IN HET 
NAJAAR 2020.

57%
IS BANG VOOR EEN 
NIEUWE LOCKDOWN.

28%
GEEFT AAN BIJ  
DE FINANCIËN HULP 
NODIG TE HEBBEN.

15%
HEEFT MEER DAN 30% 
MINDER OMZET.

30%
IS BEZORGD OVER HOE 
HIJ/ZIJ DE KLANTEN 
KAN BEHOUDEN.

41%
IS VOORSTANDER VAN 
HET ALTERNATIEF OM AAN 
DE SLAG TE GAAN MET 
LOKALE MAATREGELEN.

40%
GEEFT AAN DAT DE  
GROOTSTE VERANDERINGEN 
ZIJN HOE ZE HUN SALON 
VEILIG ORGANISEREN.

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
ZOWEL WERKGEVERS ALS EENMANSZAKEN
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2) Wat is de impact van de coronacrisis op je 
omzet van juli/augustus 2020 in vergelijking 
met juli/augustus 2019?1) Heb je de openingsuren aangepast vanwege 

de coronamaatregelen?

Heb je de openingsuren aangepast vanwege de coronamaatregelen?
 65% nee
 35% ja

65%

35%

openingsuren 
aangepast

ja

nee

De coronamaatregelen schrijven voor dat slecht 1 klant per 10 vier-
kante meter aanwezig mag zijn, dat er meer dan 1,5 meter afstand 
tussen de klanten moet zijn,… Dit heeft ervoor gezorgd dat kappers 
hun openingsuren hebben aangepast om zoveel als mogelijk klanten 
te kunnen behandelen (35%). 65% paste de openingsuren niet aan.

De grootste groep (27%) lijdt een omzetverlies tussen de 10-20% in 
vergelijking met de zomer van 2019. Deze groep wordt op de voet 
gevolgd door 24% dat een verlies lijdt tussen de 20 en 30%. 15% lijdt 
een verlies van meer dan 30%. Voor 15% beperken de verliezen zich 
tot maximaal 10%. Slechts 5% draait deze zomer meer omzet dan 
het jaar voorheen. Voor 13% is de omzet hetzelfde gebleven en 1% 
was in 2019 nog niet actief. De verliezen zijn enorm.

IMPACT OP OPENINGSUREN

IMPACT OP OMZET 

0-20% 
meer 
omzet

30

25

20

15

10

5

0
Omzet is 
hetzelfde

0-10% 
minder 
omzet

10-20% 
minder 
omzet

20-30% 
minder 
omzet

Meer 
dan 30% 
minder 
omzet

Ik was 
nog niet 
actief in 

2019

5%

13%
15%

27%
24%

15%

1%

%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
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4) Wat is je grootste zorg op dit moment? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

3) Hoe groot is het vertrouwen in het najaar? 
Ik ben…

45% van de Belgische kapper heeft weinig (negatief) vertrouwen in 
het najaar 2020. 6% is zelfs zeer negatief. 34% gaat het najaar neu-
traal tegemoet. 12% van de kappers heeft vertrouwen (positief) in 
het najaar en 2% is zelfs zeer positief. 1% heeft geen opinie. Kortom, 
51% van de kappers gaat het najaar 2020 zeer negatief tot negatief 
tegemoet en 34% staat eerder neutraal. 

30% is bezorgd over hoe hij/zij de klanten kan behouden. 26% is 
bezorgd over het financiële aspect. 19% is bezorgd over het verkrij-
gen van voldoende klanten tijdens de feestdagen en 20% om de 
dreiging van een nieuwe lockdown.

IMPACT OP BEZORGDHEID EN VERTROUWEN

Dreiging 
nieuwe 

lockdown

Zeer  
negatief

30

30

40

50

25

20

20

15

10

10 5

00
FinanciënNegatief Klanten 

behouden
Neutraal Voldoende 

klanten 
tijdens de 

feestdagen

Positief OverigZeer 
positief

Geen 
antwoord

6%

45%

34%

12%
2% 1%

20%

26%
30%

19%

5%

%%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
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6) Wat vind jij een goed alternatief voor een 
nieuwe lockdown? 
(meerdere antwoorden mogelijk)5) Ben je bang voor een nieuwe lockdown?

Ondanks dat 1 op de 5 van de Belgische kappers aanduidt dat de 
dreiging van een nieuwe lockdown hen zorgen baart, geeft 57% aan 
effectief bang te zijn voor een nieuwe lockdown.

41% van de Belgische kappers is voorstander van het alternatief 
om aan de slag te gaan met lokale maatregelen, in plaats van een 
algemene lockdown. 38% vindt dat de strengere richtlijnen voor 
contactberoepen behouden kunnen worden om een lockdown te 
voorkomen. 14% denkt dat een betere screening van klanten kan 
helpen.

IMPACT OP BEZORGDHEID EN VERTROUWEN

Ben je bang voor een nieuwe lockdown?
 43% nee 
 57% ja

57%

43%bang voor 
nieuwe 

lockdown

nee

ja

Lokale 
maatregelen 

30

40

50

20

10

0
Strengere richtlijnen 

behouden voor 
contactberoepen

Betere 
screening 

van de klanten

Overig

41% 38%

14%
7%

%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
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7) Waarbij denk je hulp nodig te hebben de 
komende tijd? (meerdere antwoorden mogelijk)

Belgische kappers geven aan bij de volgende zaken hulp nodig te 
hebben: Financiën (28%); Marketing en bedenken van campagnes 
(21%); Strategisch advies (18%); Meer geld halen uit bestaande 
klanten (16%); Aanbieden nieuwe diensten (11%); Overig (6%).

IMPACT OP BEZORGDHEID EN VERTROUWEN

IMPACT OP AANPASSINGEN BINNEN  
HET SALON 

8) Wat ben je anders gaan doen door de  
coronacrisis? (meerdere antwoorden mogelijk)

De maatregelen om corona tegen te gaan binnen het salon leidden 
ertoe dat de Belgische kapper bepaalde zaken anders moest gaan 
doen. Zij gaven aan volgende zaken anders te doen binnen het  
kapsalonbeleid ten gevolge van deze maatregelen: Veilig salon  
organiseren (40%); Inzetten op social media campagnes (13%);  
Prijzen verhogen (13%); Meer inzetten op productverkoop (11%);  
Actiever klanten benaderen (10%); Extra dagen en/of uren open 
(7%); Aanschaffen online boekingssysteem (6%).

Financiën Veiliger 
salon 

organiseren

30

25

20

15

10

5

0 0
Meer geld 
halen uit 

bestaande 
klanten

Extra 
dagen en/

of uren 
open

Strategisch 
advies

Actiever 
klanten 

benaderen

Marketing 
en bedenken 
campagnes

Meer inzetten 
op product-

verkoop

Aanbieden 
nieuwe 

diensten

Social 
media 

campagnes

28%

16%
18%

21%

11%
6%

Overig Prijzen 
verhogen

40%

7%
10% 11% 13%

6%
13%

30

40

50

20

10

Aanschaf 
online 

boekings-
systeem

%%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
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82%
GEEFT AAN DAT HET 
AANTAL UITGEVOERDE 
KNIPBEURTEN HETZELFDE 
IS GEBLEVEN.

69%
GEEFT AAN DAT HET 
AANTAL UITGEVOERDE 
KLEURINGEN HETZELFDE 
IS GEBLEVEN.

45%
GEEFT AAN MINDER 
GELEGENHEIDSKAPSELS 
UIT TE VOEREN.

23%
GEEFT AAN MINDER 
BAARD-, BAKKEBAARD 
EN SNORVERZORGINGEN 
UIT TE VOEREN.

BOVENGENOEMDE DIENSTEN WORDEN 
MINDER AANGEBODEN OMWILLE VAN: 

46% RENTABILITEIT

33% VEILIGHEID

21% TIJD

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
ZOWEL WERKGEVERS ALS EENMANSZAKEN
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9) Welke diensten bied je meer/minder aan?
Kleuring

69% van de Belgische kappers geven aan dat het aantal uitge-
voerde kleuringen hetzelfde is gebleven sinds de heropening en 
de ingevoerde maatregelen. 21% voelt aan dat dit minder gebeurt. 
Slechts 6% biedt meer kleuringen aan. 4% geeft aan dat het niet van 
toepassing is in het salon.

IMPACT OP AANGEBODEN DIENSTEN

Uitgevoerde kleuringen
 69% hetzelfde
 21% minder
 6% meer 
 4% niet van toepassing 

69%

21%

kleuringen

6%4%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  

Welke diensten bied je meer/minder aan?
Knippen

82% van de kappers geeft aan dat het aantal knipbeurten hetzelfde 
is gebleven. Bij 11% is dit minder dan voor de heropening en maatre-
gelen. Slechts 5% geeft aan meer te knippen. 2% geeft aan dat het 
niet van toepassing is in het salon.

Uitgevoerde knipbeurten
 82% hetzelfde
 11% minder
 5% meer 
 2% niet van toepassing

82%

11%

knipbeurten

5% 2%

hetzelfde

minder
minder

meer meernvt nvt

hetzelfde
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Welke diensten bied je meer/minder aan?
Gelegenheidskapsels

45% geeft aan minder gelegenheidskapsels uit te voeren. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan gelegenheden (bv.  
communies, lentefeesten, bruiloften,…). 1% geeft aan meer gele-
genheidskapsels te doen. Bij 38% van de kappers is dit hetzelfde 
gebleven. 16% geeft aan dat het niet van toepassing is in het salon.

IMPACT OP AANGEBODEN DIENSTEN

Uitgevoerde gelegenheidskapsels
 38% hetzelfde
 45% minder
 1% meer 
 16% niet van toepassing 
 

45%

38%

gelegenheids- 
kapsels

1%

16%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  

Welke diensten bied je meer/minder aan?
Baard, bakkebaard en snor

26% van de kappers biedt deze dienst hetzelfde aantal keer aan dan 
voor de maatregelen en sluiting. 23% geeft aan dit minder te doen 
en slechts 2% meer. 49% geeft aan dat het niet van toepassing is in 
het salon.

Baard, bakkebaard en snor
 26% hetzelfde
 23% minder 
 2% meer 
 49% niet van toepassing  

49%

2%

baard,  
bakkebaard  

en snor

26%

23%

minder
meer

nvt

meer

nvt

hetzelfde

hetzelfde

minder
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10) Waarom bied je deze diensten meer/minder 
aan? (meerdere antwoorden mogelijk)

De bovengenoemde diensten worden hoofdzakelijk minder aange-
boden omwille van rentabiliteit (46%), veiligheid (33%) en tijd (21%).

Waarom deze diensten minder aangeboden
 46% door rentabiliteit
 33% door veiligheid
 21% door tijd

33%

waarom  
diensten minder 

aangeboden

46%

21%

rentabiliteit

veiligheid

tijd

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  

63%
VINDT HET WERKEN 
OP AFSPRAAK EEN 
MEERWAARDE.

43%
GEEFT AAN MEER 
BESPARINGEN TE HEBBEN 
DOORGEVOERD IN DE ZAAK.

79%
GEEFT AAN OP DE EEN OF 
ANDER MANIER MEER BEZIG 
TE ZIJN MET DE ZAAK.

35%
GEEFT AAN HET 
GEVOEL TE HEBBEN 
KLANTEN VERLOREN  
TE HEBBEN.

82%
VINDT CREATIEVER TE MOETEN 
BEZIG ZIJN OM EEN ALTER-
NATIEVE, GOEDE BELEVING  
TE CREËREN IN HET SALON.

37%
HEEFT MEER NO SHOWS 
DAN VOORHEEN.

63%
IS GEEN VOORSTANDER 
VOOR HET VRAGEN VAN 
EEN VOORSCHOT.

54%
HEEFT NIET MEER OPEN 
RUIMTES DOOR ONLINE 
BOEKINGEN.

93%
BLIJFT INZETTEN OP 
OPLEIDINGEN.

80%
HEEFT DE HINDERPREMIE 
AANGEVRAAGD.
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12) Hoe zit het met je klantenportefeuille? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

11) Heb je extra besparingen doorgevoerd in  
je zaak?

43% geeft aan meer besparingen te hebben doorgevoerd in de 
zaak, 57% deed dit niet. Vooral eenmanszaken voerden minder 
extra besparingen door dan werkgevers (72% van de eenmanszaken 
voerde geen extra besparingen door, terwijl bij de werkgevers 51% 
dit niet deed).

Een bijkomend gevolg van de crisis is dat 35% van de kappers aan-
geeft het gevoel te hebben klanten te hebben verloren en 34% heeft 
het gevoel dat klanten nog steeds schrik hebben om langs te komen 
ondanks de strenge maatregelen om veiligheid zo veel als mogelijk 
te garanderen. 7% geeft aan hetzelfde aantal klanten te hebben en 
24% geeft aan nieuwe klanten te hebben gekregen.

IMPACT OP BESPARING EN KLANTEN

Besparingen doorgevoerd
 57% nee 
 43% ja

57%

43%

besparingen
doorgevoerd

ja

nee

Klantenportefeuille
 35% Ik heb het gevoel dat ik klanten verloren heb 
 34% Ik heb het gevoel dat klanten nog steeds schrik hebben om te komen
 24% Ik heb nieuwe klanten gekregen
 7% Is dezelfde gebleven

34%

35%

klanten- 
portefeuille

7%

24%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  

klanten verloren

nieuwe klanten 
gekregen

klanten hebben 
nog schrik

hetzelfde
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14) Als de richtlijnen zouden versoepelen, voor 
welke versoepelingen moeten wij dan ijveren 
als sectororganisatie? Duid de drie belangrijk-
ste aan. (meerdere antwoorden mogelijk)

13) Is het verplicht werken op afspraak een 
meerwaarde voor je salon?

63% vindt het werken op afspraak een meerwaarde, dit in tegenstel-
ling tot 37% die dit geen meerwaarde vindt.

Volgende maatregelen mogen zo snel als mogelijk versoepelen 
volgens de kappers in het werkveld (gerangschikt op belangrijkste 
versoepeling). Uiteraard is versoepeling voor bepaalde maatregelen 
niet mogelijk (zoals de mondmaskerplicht), maar Coiffure.org zal 
ervoor ijveren om de maatregelen logischer te maken.

(IMPACT VAN) DE MAATREGELEN

Werken op afspraak een meerwaarde?
 37% nee 
 63% ja 

37%

63%

werken op 
afspraak een 
meerwaarde?

ja

nee

0 5 10 15 20

Welke maatregel mag versoepelen?

13%

12%

13%

12%

2%

1%

Niet mogen aanbieden van tijdschriften

Slechts 1 klant per 10 vierkante meter

Mondmaskerplicht

Niet mogen aanbieden 
van drank17%

Geen wachtruimte in het salon

4% Geen kinderen meenemen naar het salon

9% Verplicht werken op afspraak

6% Alle materialen desinfecteren

5% Social distancing 1,5 m

6% Elektronisch betalen stimuleren

Geen verkoopacties op straat

Bij dienstverlening aan huis enkel de noodzakelijke tijd aanwezig zijn

%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
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16) Vind je dat je als ondernemer creatiever  
bezig moet zijn om een alternatieve beleving 
te creëren in je salon?

15) Ben je meer met je zaak bezig sinds de  
coronacrisis?

79% geeft aan op de een of ander manier meer bezig te zijn met de 
zaak. 21% geeft aan van niet.

82% van de kappers vindt creatiever te moeten bezig zijn om een 
alternatieve, goede beleving te creëren in het salon. 

IMPACT OP DE KAPPER ALS ONDERNEMER

Ben je meer met je zaak bezig?
 21% nee 
 79% ja 

21%

79%

meer bezig 
met de zaak?

ja

nee

Meer creativiteit?
 18% nee 
 82% ja 

18%

82%

meer 
creativiteit?

ja

nee

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  
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(IMPACT OP) AFSPRAKENBEHEER 

18) Naleven van afspraken

Desondanks de crisis, zien kappers het belang in om te blijven bij-
scholen. Slechts 8% geeft aan niet in te zetten op opleiding. 
De populairste opleidingen zijn: Online bij de productfirma (26%); 
In het salon (18%); Vaktechnische vaardigheden (16%); Op locatie bij 
de productfirma (14%); Bij een externe opleidingsverstrekker (11%); 
Business skills (8%).

37% van de kappers geeft aan meer no shows te hebben sinds het 
coronavirus toesloeg. 50% heeft evenveel no shows als voorheen. Bij 
13% zijn er minder no shows waar te nemen.

IMPACT OP VORMING

0 5 10 15 20 25 30

Populairste opleidingen

7% Nee

Ja, op locatie bij de productfirma

Ja, bij een externe opleidingsverstrekker

Ja, in het salon18%

13%

Ja, online bij de productfirma26%

11%

Ja, business skills8%

Ja, vaktechnische vaardigheden16%

Naleven van afspraken
 50% Ik heb evenveel no shows sinds corona 
 37% Ik heb meer no shows sinds corona
 13% Ik heb minder no shows sinds corona

50%

13%

naleven van 
afspraken

37%

%

IMPACT OP  
KAPPER-ONDERNEMERS  

17) Blijf je inzetten op opleiding?

meer 
no shows

evenveel
no shows

minder 
no shows
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20) Heb je meer open ruimtes in je agenda 
door de online boekingen?

19) Ben je voorstander om een voorschot te vra-
gen bij het maken van een afspraak?

Hoewel er veel financiële bezorgdheden zijn en no shows 
voorkomen, is slechts 37% van de kappers voorstander van het 
vragen van een voorschot bij het maken van een afspraak. 63% is 
geen voorstander.

54% van de kappers werkt niet met een online boekingssysteem. 
21% ervaart meer open ruimtes door aan de slag te gaan met een 
online boekingssysteem (1/5 ervaart meer vrije momenten tussen 
klanten door omwille van het werken met een online boekingssys-
teem als gevolg van het verplicht werken op afspraak). 25% ervaart 
van niet.

Omdat de optie “ik werk niet met online boekingen” niet altijd 
relevant is, kan deze verwijderd worden uit de analyse. Dan wordt 
gezien dat 54% met niet meer open ruimtes zit door online boekin-
gen. 46% heeft wel meer open ruimtes.

(IMPACT OP) AFSPRAKENBEHEER
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21) Heb je de hinderpremie aangevraagd?

80% van de Belgische kappers heeft de hinderpremie aangevraagd. 
Dit beeld is vertekend door de verschillen tussen Wallonië/Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen. In Vlaanderen vroeg 97% de 
hinderpremie aan terwijl in Wallonië/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
71% niet op de hoogte is van de hinderpremie (prime de nuisance). 
Op Belgisch niveau wordt dan ook gezien dat 16% geen weet heeft 
van deze premie. Een andere reden om deze niet aan te  
vragen is omdat de kapper niet in aanmerking komt (2%).
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BESLUIT

Het valt niet de ontkennen dat de coronacrisis een grote ravage 
heeft veroorzaakt binnen de kapperssector: enorme verliezen, 42% 
van de werkgevers geeft aan dat het volledige personeel nog niet 
fulltime actief kan zijn, angst bij de klanten, vele diensten worden 
minder uitgevoerd omdat vraag-aanbod uit balans is, tot zelfs 
ontslagen binnen het personeel. 

Coiffure.org wilt er dan uiteraard zijn voor de kapper! Zo zal de 
beroepsorganisatie ijveren voor maatregelen die logisch zijn en die 
het werken aangenaam en veilig kan houden. Bv. wanneer plexigla-
zen schermen voorzien zijn dat er van de 1,5 meter afstand tussen 
klanten afgestapt kan worden gezien zowel de klanten als de kap-
per een mondmasker dragen. Of om koffie, thee of water te kunnen 
aanbieden volgens de maatregelen van de horeca, een service die 
enorm gemist wordt.

Verder zal Coiffure.org de kapper blijven informeren en helpen met 
het bedenken van campagnes om klanten opnieuw aan te trekken 
en de angst bij de klanten weg te nemen.

Samen staan we sterker!

Coiffure.org
Martelaarslaan 21 bus 501 - 9000 Gent
09 223 71 24 - info@coiffure.org - www.coiffure.org
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