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Een mondkapjesautomaat in Hoog Catharijne bij de uitgang naar Vredenburg. © Healzzy2GO

Mondkapje vergeten? Dan haal je
die gewoon uit de automaat
Wie zijn mondkapje is vergeten maar er liever wel eentje tijdens het winkelen
draagt, of er een nodig heeft om met de trein te kunnen reizen, kan nu een
mondkapje uit een van de speciale automaten in winkelcentrum Hoog
Catharijne trekken.
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Vanaf 1 juni is het verplicht om als reiziger in het openbaar vervoer een mondkapje te
dragen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro. Toch zal het regelmatig
voorkomen dat mensen hun mondkapje vergeten. Om die reden heeft Hoog
Catharijne bij drie in- en uitgangen van het winkelcentrum een speciale
mondkapjesautomaat laten plaatsen. Eline Zweerink, woordvoerder bij eigenaar van
Hoog Catharijne Klépierre, legt uit.

Werkt de automaat net als een chipsautomaat?
,,Ja, eigenlijk wel! Via het menu toets je je keuze in en vervolgens kun je contactloos
met je pinpas of telefoon betalen.”

Kun je uit verschillende mondkapjes kiezen?
,,Ja, je kunt twee ‘normale’ mondkapjes kopen voor 2 euro of 10 voor 9 euro. Maar er
zitten ook wat duurdere mondkapjes in die van een hogere kwaliteit zijn. Deze zijn
per twee te koop voor 5 euro. Je kunt er ook andere hygiënische producten uit halen,
zoals desinfecterende handgel en flesjes water.”

Een van de drie mondkapjesautomaten die nu in Hoog Catharijne te gebruiken
zijn. © Kle Pierre

Waar staan de automaten?
,,Ze staan op drie plekken in het winkelcentrum. Er staat er één bij de Noord
Passage aan de kant van Vredenburg (bij de Rituals-winkel). Een tweede bij de Zuid
Passage, ook bij Vredenburg, bij de Jumbo-supermarkt. En de laatste staat aan de
kant van het Moreelsepark.”

Maar mondkapjes kunnen nu ook in winkels worden gekocht.
,,In eerste instantie was nog niet duidelijk of mondkapjes in Nederland verplicht
werden en ook niet of winkels de mondkapjes gingen verkopen. Daarom dachten wij
dat het een extra service voor het winkelend publiek en reizigers zou zijn om handige
automaten te plaatsen.”

Wordt er veel gebruik van gemaakt?
,,Ik zie er tot nu toe steeds mensen bij staan die nog even snel een mondkapje of wat
gel kopen. De exacte aantallen weten we niet, maar wij horen op social media dat
het wordt gewaardeerd. Zeker nu het ook weer steeds drukker in het winkelcentrum
wordt en bijna alle winkels weer open zijn.”

