
 
 

       

RCU Protocol versie 03 1/1 

Repair Café Uden in de 1,5 meter samenleving 
 

Voorbereiding 
1. Neem uw vooraf ingevulde reparatieformulier mee 

2. Kom met een schoon artikel (geen volle stofzuigerzak 

bijvoorbeeld) 
 

Aankomst 
1. Hoofdingang bij Repair Café vlag 

2. Volg de Repair Café pijlen 
3. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand 

4. Desinfecteer uw handen 

5. Wacht rustig in de 1,5m-rij voor de ontvangsttafel 

6. Bij de ontvangsttafel wordt uw reparatieformulier 
genummerd. Uw te repareren apparaat met het 

reparatieformulier plaatst u op de ontvangsttafel. 

7. Zelf neemt u plaats op 1 van de opgestelde stoelen 
van de wachtruimte 

 

Koffie/thee/water 
Bij de koffietafel kunt u voor uzelf een bekertje koffie / 

thee / water inschenken. Kosten € 1,- kunt u betalen in 
het daarvoor gereedstaande mandje. 

 

Repareren 
• Onze gastheer/vrouw checkt wie van onze reparateurs 

met het apparaat aan de slag gaat. 

• Samen gaat u naar de reparatieruimte en neemt 

tegenover de vrijwilliger plaats op de gereedstaande 
stoel. Tussen u en de reparateur is een doorzichtig 

scherm. Hier kunt u eventueel nog wat mondelinge 

informatie kwijt en kunt u zien hoe de reparateur de 

reparatie uitvoert. 
• Na afloop neemt u het apparaat en het 

reparatieformulier mee en gaat u naar de uitgangtafel.  

• Hier geeft u het formulier af en doneert u uw bijdrage.  
 

Betalen 
Doneer ruimhartig. Met uw giften betalen wij 

• De huur 

• Koop/vervanging van gereedschappen 
• Koffie en thee voor onze vrijwilligers 

Veiligheid- en hygiëneregels 

voor iedereen: 

 

Vooraf 
• Voor alles geldt: 

Gebruik je gezond 

verstand! 
• Blijf thuis als je (milde) 

symptomen hebt van 

neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid 

en/of koorts 

• Blijf thuis als iemand in 

jouw huishouden 
koorts of 

ademhalingsklachten 

heeft of positief op 
Covid-19 getest is 

 

Tijdens 
• Schud geen handen, 

hoest en nies in je 

elleboog en gebruik 

papieren zakdoekjes 
• Houd minimaal 1,5 

meter afstand (2 

armlengtes) van iedere 
andere persoon (buiten 

jouw huishouden). 

 
Altijd 

• Wees geduldig 

• Help ons dit werk te 

blijven doen, door een 
ruimhartige gift bij het 

verlaten van het Repair 

Café. 

 


