DHZ bereidt zich voor op 'Winkelen op afspraak'
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Uitgelekte berichten laten horen dat de winkels binnenkort weer open zouden mogen. En daar bereidt DHZretail zich vandaag – en sommigen gisteren al – op voor.
Voor Rolf Kuijpers van Outlet DHZ in Valkenswaard was het al eerder genoeg geweest. Woensdagochtend ging
zijn Outlet DHZ al brutaal open. Maar woensdagmiddag dreigde de gemeente met zo'n grote boete dat hij
meteen de deuren weer sloot.
KlusWijs volgt vandaag dat voorbeeld en kondigt aan dat de winkels vanaf zaterdag opengaan. Ook voor
klanten zónder afspraak.
Vandaag peilen we DHZ-retail:
Hornbach is blij met de uitgelekte versoepelingen maar van hen mag het nog wel een tandje vrijer. Vorig jaar
deed Hornbach overigens NIET mee met winkelen op afspraak.

Bauhaus vindt winkelen op afspraak 'beter dan niks'.
Ook Hubo is blij en gaat graag weer open.
Bij Thuisin schakelden ze gisteren razendsnel en hebben ze nu zelfs al tientallen boekingen voor aanstaand
weekend staan.
Home Made By werkte sowieso al vaak op afspraak en is blij, maar mist het spontane winkelen wel.
Bij Decokay is iederen ingericht op 'winkelen op afspraak', al hadden ze het liever anders gezien.
Decorette vindt deze beslissing helemaal top, al snappen ze dat dit voor andere retailers anders is.
Ook Praxis gaat open voor 'winkelen op afspraak' al vinden ze dat bouwmarkten gewoon veilig open kunnen.
Vorig jaar keek KlusWijs de kat eerst uit de boom qua 'winkelen op afspraak', maar nu gooit Kluswijs de beuk
er in. KlusWijs gaat vanaf zaterdag open. Ook voor klanten zónder afspraak.
Voor Gamma en Karwei kon 'winkelen op afspraak' in 2021 'eigenlijk niet uit'. Toch deden ze er toen aan mee.
Op dit moment hebben Gamma en Karwei alles klaarstaan om zaterdag open te gaan voor 'winkelen op
afspraak'.

Lees hier nog eens terug hoe de bouwmarkten zich in december 2021 voorbereidden op de lockdown.
Of check alle verzamelde berichten over Corona in DHZ-retail van de afgelopen twee jaar.
Redactie
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