
Als er iemand bij u in huis is met gezondheidsklachten dan kom ik niet, en ook niet als ik zelf 

gezondheidsklachten heb.  

 Ik verzoek om alles wat op de piano of vleugel staat te verwijderen voordat ik kom. 

Als u dat kunt ook graag de piano open maken. Als het kan de ruimte ventileren 

voordat ik kom. Liefst even een raam open zetten. 

Ik ontsmet mijn handen voor ik aanbel en nogmaals als ik 

weer buiten ben. 

• Ik draag handschoen. 

Voor het schoonmaken van de toetsen en de kastdelen 

gebruik ik een ontsmettingsmiddel dat de toetsen niet 

aantast. 
Pianostemmen en 

coronabesmetting 

voorkomen 
Met veel plezier werk ik aan 

piano’s, ook mijn klanten 

stellen het op prijs dat ik kom. 

Maar het is niet belangrijk 

genoeg om er 

gezondheidsrisico’s voor te 

lopen. 

In uw en ook mijn belang, 

houd ik mij aan een aantal 

voorzorgsmaatregelen: 

Tijdens het stemmen ben ik graag alleen, geen 

mensen, katten of honden in de ruimte waar ik 

met de piano bezig ben. 

Zorg er alstublieft voor dat ik niet verrast kan 

worden door binnenkomende huisgenoten of 

gasten. 

Als ik klaar ben maak ik alles dat ik aangeraakt heb 

weer schoon. Maar ik zet niets terug op de piano. 

We schudden geen handen bij komen en gaan. 

De factuur stuur ik per e-mail. 

 

Nadat ik aangebeld heb wacht ik buiten tot dat we elkaar met 1,5 

meter afstand, of liever meer, kunnen passeren. 

Het corona virus blijft voorlopig nog wel onder ons, maar liever 

niet zonder ons. 

Als er na mijn bezoek iemand in uw omgeving mogelijk besmet is 

geraakt verzoek ik u mij dat direct te laten weten.  

Ook in het omgekeerde geval informeer ik u direct.  

 

 

Michiel van Loon 

mvanloon@pianoman.nl 

0655150644 

Mit vielen Dank an Simon Rempe Vorstand Mitglied der Bund Deutsche Klavierbauer  
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