KNIP DEZE DEURHANGER
L ANGS DE WITTE STIPPELIJN UIT
EN HANG ‘M AAN DE KLINK VAN JE
OFFICE@HOME!

GASTVRIJ
.

KOM
MAAR
BINNEN!
/ ik kan wel wat
afleiding gebruiken

Wat als jij nog even door wil
werken in je nieuwe office@
home en de rest van je familie
doet dat niet...
Ben je aan het werk, maar kunnen
ze rustig even binnenlopen met
een vraag of een kopje koffie of
thee? Gebruik dan deze kant van
de deurhanger om aan te geven
of ze wel of niet mogen storen.
Je print deze hanger uit, knip ze
langs het lijntje uit, plak ze aan
elkaar en hoppa…. gebruiksklaar.
Deze kant voor de meer relaxte
dagen en de andere kant voor als
je alleen op de wereld wilt zijn.
Jij mag kiezen!
Wij wensen iedereen veel succes
met thuiswerken en blijf gezond.
Team Mint
INFO@TEAMMINT.NL
/ TEAMMINT.NL

office@home

.

KNIP DEZE DEURHANGER
L ANGS DE WITTE STIPPELIJN UIT
EN HANG ‘M AAN DE KLINK VAN JE
OFFICE@HOME!

GASTVRIJ
.

GA
WEG!
/ Pas op...er staat
stroom op de klink
;-)

Wat als jij nog even door wil
werken in je nieuwe office@
home en de rest van je familie
doet dat niet...
Ze maken lawaai, komen te pas
en te onpas binnen waaien. Soms
ben je er echt even klaar mee.
Dan is het tijd om ze dwingend
te verzoeken om je met rust te
laten. Gebruik onze deurhanger
om aan te geven dat je niet
gestoord wil worden.
Je print deze hanger uit, knip ze
langs het lijntje uit, plak ze aan
elkaar en hoppa…. gebruiksklaar.
De ene kant voor de meer relaxte
dagen en deze kant voor als je
alleen op de wereld wilt zijn.
Jij mag kiezen!
Wij wensen iedereen veel succes
met thuiswerken en blijf gezond.
Team Mint
INFO@TEAMMINT.NL
/ TEAMMINT.NL

office@home

.

