(brief opgemaakt in huisstijl)

Plaats, datum

Beste zeer geliefde klant,
Om meteen met de deur in huis te vallen: ik heb helaas slecht nieuws voor jou.
Na lang en grondig nadenken heb ik beslist om eind juni je vertrouwde salon te sluiten. Dat was
absoluut geen makkelijke beslissing, want ik verwelkomde jou sinds december 2014 heel graag. Je kon
toen terecht in een aparte kamer bij mijn mama en ik werkte in bijberoep. Dit combineerde ik met een
halftijdse job als administratief medewerker op de spoedafdeling van het Heilig-Hartziekenhuis in Lier.
Schoonheidsspecialiste Freya zag het levenslicht door flyers te verspreiden in Kessel. Weet jij trouwens
waarom ik bewust met mijn naam als firmanaam van start ben gegaan? Het antwoord is dat ik jou niet
als klant, maar als mens wilde behandelen. Je kwam naar Freya, niet daar de schoonheidsspecialiste.
Geduld is een schone deugd. Langzaam maar zeker mocht ik steeds meer aangename klanten zoals jij
met veel plezier verwelkomen. De mond-aan-mond-reclame speelde daarbij een belangrijke rol. Veel
klanten, misschien ook jij, zijn er al vanaf de start van Schoonheidsspecialiste Freya bij. Anderen, ook
misschien weer jij, vonden gaandeweg hun weg naar de Oude Bevelsesteenweg 18 in Kessel.
2018 was een belangrijk jaar voor je vertrouwde schoonheidsspecialiste. De website
www.schoonheidsspecialistefreya.com kreeg een verdiende plaats op het wereldwijde internet.
Meteen had ik de eer om meer klanten te verwelkomen. Ik bedank oprecht iedereen hiervoor.
Bij Schoonheidsspecialiste Freya kon je neerploffen voor een zalig ‘me-time-moment’ en/of voor een
discreet luisterend oor om uw zorgen te verluchten of soms zelfs om ze uit uw gedachten te wissen. Jij
als klant zich op je gemak laten voelen: dat was één van mijn missies. Hier was je gewoon wie je bent.
In jouw knusse jogging naar de Veldstraat 14 in Kessel komen? Geen probleem, hier kon zowat alles.
In 2020 verhuisde Schoonheidsspecialiste Freya twee straten verder naar een eigen plekje aan de
Veldstraat 44 in hetzelfde Kessel. Maar ondertussen werkte ik ook alsmaar meer uren op de
spoedafdeling. De combinatie van werken op de spoed, in jouw schoonheidssalon en mijn privéleven
voelde meer en meer aan als niet correct.
Daardoor sluit je vertrouwde salon eind juni 2022 de deuren. Ik bedank alle klanten énorm voor hun
vertrouwen en de leuke babbels. Het is een beslissing waar zoals vermeld lang en grondig over is
nagedacht. Klanten die nog een cadeaubon hebben, kunnen deze gebruiken tot vervaldatum.
Allerbeste groeten … en BEDANKT!

(handtekening)

Freya

