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Preambule

1. Deze afspraken gelden voor alle detailhandelsactiviteiten
2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle winkeliers, medewerkers en klanten
3. Voor specifi eke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting
4. Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen
5. Brancheorganisaties, winkels en overheid communiceren over de afspraken. 

Winkels maken afspraken zichtbaar in en voor de winkel.

Protocol Bepalingen:
Voor de ondernemers: 

a. Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald.
Overal hangen posters over 1,5 meter afstand. Zowel binnen als buiten de supermarkt. 
Bovendien hebben veel medewerkers de oproep tot 1,5 meter afstand zichtbaar op de kleding.

b. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar KAN houden in de winkels, maar ook vóór de winkel.
Voor de kassa’s zijn vaak strepen op de vloer aangebracht. Waar mogelijk en relevant zijn elders in 
de supermarkt ook strepen op de vloer aangebracht. Wanneer de lokale omstandigheden dit vragen, 
is ook voor de supermarkt met dranghekken of linten aangegeven afstand te houden. 
Handhaving in de publieke ruimte is aan de overheid.

c. Geef in winkels het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is 
maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak.
Deze norm hanteert de supermarktbranche. De norm van 1 klant per 10 m2 geldt voor Verkoop Vloer 
Oppervlakte. Dat wil zeggen de gehele supermarktoppervlakte waar de consument toegang toe 
heeft, zonder het magazijn of andere opslagruimte. Om deze norm te handhaven en er zeker van 
te zijn dat niet meer dan 1 klant per 10 m2 VVO aanwezig is, zijn winkelwagentjes en/of mandjes 
verplicht. Het aantal wagentjes en/of mandjes is gelimiteerd op maximaal 1 klant met 10 m2. Alle 
supermarkten hanteren dit brancheprotocol en communiceren hierover met klanten via posters en 
winkelmedewerkers. Met de norm van 1 klant per 10 m2 is er voldoende ruimte in de winkel om 
anderhalve meter afstand te houden. Een klant die voor een schap staat, heeft ongeveer 3,5 m2

ruimte nodig (halve cirkel met een straal van 1,5 meter).

d. Lever online bestellingen tot aan de voordeur, niet binnen. 
Dit is reeds enkele weken de standaardpraktijk voor thuisbezorging.

e. Zorg voor maximale hygiëne, vooral pinterminal.
Supermarkten nemen extra hygiënemaatregelen. Vooral pinterminals worden met grote regelmaat 
gereinigd.

f. Haal samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit winkel, niet inzetten op beleving. 
Dit is sinds weken de praktijk. Supermarkten zetten deze coronacrisis niet in op beleving.

g. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
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Voor de klanten: 
h. Houd 1,5 meter afstand, voor de winkel en in de winkel
i. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel
j. Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt
k. Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt
l. Raak alleen het product aan dat u nodig heeft
m. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel
n. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
o. Online bestelde producten worden geleverd tot de deur.
p. Gebruik een winkelwagen indien aanwezig

Voor de gemeente: 
q. Handhaaf de gemaakte afspraken, voorkom buiten samenscholing 

03-04-2020            www.vakcentrum.nl

Zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, VNO-NCW en MKB-Nederland en gepubliceerd op Rijksoverheid.nl 
Invulling door de supermarkt- en zelfbedieningsgroothandelbranche.


