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Recessie

Behandelingen

Inmiddels zijn we alweer in de zomer aanbeland.
Van enige vorm van recessie merken wij nog niet
echt iets. Maar volgens de Vereniging van
Nederlandse Ondernemingen (VNO) gebeurt er in
september wel het een en ander in Nederland. Of
dat ook voor onze branche gaat gelden in nog niet
duidelijk.
Wij krijgen alleen maar berichten dat de vraag naar
een pedicure steeds groter wordt i.v.m. de
vergrijzing van de Nederlandse bevolking.
Ook merken wij dat er steeds meer nieuwe cliënten
komen met diabetes of reuma. Zij worden veelal
doorgestuurd door een diabetes verpleegkundige
of een praktijkondersteuner.
Voor ons is het belangrijk dat wij als
pedicure/medisch pedicure op de hoogte blijven
van ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
Daarom volgen we steeds workshops en
cursussen.
Ook hebben we een aantal
vakbladen ter beschikking. Die
liggen ook altijd voor u ter inzage
in de wachtruimte.
Geniet van de zomer en de
vakantie, en die recessie, ach wie
weet merken u en ik er weinig of
niets van.
Tineke de Beer

Nagels lakken, nailart
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Alhoewel we er vorige nieuwsbrief al veel over
geschreven hebben, toch nog even de belangrijke
punten op een rijtje
•
U dient vooraf een afspraak
te maken, want we moeten
extra tijd reserveren.
•
U dient slippers mee te
nemen waar alle tenen vrij
in zijn. Zodat u niet heel
lang hoeft te blijven
wachten bij ons in de
wachtruimte.
•
U kunt zelf een kleurlak
meenemen of u kunt bij ons
een lak aanschaffen.

Vakblad en televisie
In juni is er een artikel verschenen in het blad
Podopost over nagelbeugels. Dankzij de medewerking
van een cliënt is het een prachtig artikel geworden,
waar we uit de branche veel reacties op krijgen.
e
In september of oktober komt er een 2 artikel dat ook
met medewerking van een cliënt is gemaakt. Dat
artikel gaat over voeten en reuma.

Ook in juni zijn er opnames gemaakt voor RTL 4 en
wel het programma: Editie nl. van RTL 4.
Die opnames zijn gemaakt op het nieuwe
hoofdkantoor van onze branche organisatie ProVoet.
Daar is een mooie ingerichte salon gerealiseerd, die
vooral voor promotie doeleinden geschikt is.

Vakantieperiode
Alle pedicures en receptionistes gaan op andere
tijden met vakantie.
We gaan niet sluiten, maar de openingstijden kunnen
anders zijn. Soms zijn
we één dag gesloten.
Belt u even vooraf als u
langs wilt komen. Dan
komt u niet voor niets.
Zo nodig kunt u een
boodschap inspreken
op het
antwoordapparaat.
Wij bellen u altijd zo
spoedig mogelijk terug.
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Garantieregeling

Openingstijden

Facturen

We merken dat niet iedere cliënt op de hoogte is
e
van onze garantieregeling. U hoort als u voor de 1
maal bij ons komt daarover geïnformeerd te
worden. Ook hoort u een folder mee te krijgen.
Heeft u deze folder niet gehad dan kunt u deze
alsnog vragen bij de receptie of aan de pedicure.

Met ingang van 1 april 2009:
Maandag:
08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-22.00 uur
Woensdag:
alleen op afspraak
Donderdag:
08.30-21.30 uur
Vrijdag:
08.30-17.00 uur

Als u problemen heeft aan uw voeten en ze zijn
niet voldoende verholpen, dan heeft u het recht om
binnen een week na die behandeling terug te
komen. Uiteraard moet u daar wel even een
afspraak voor maken.
Ook als u andere klachten heeft dan horen wij dat
graag. We kunnen dan namelijk kijken of we iets
aan uw klacht kunnen doen.
Ergens in een tijdschrift heb ik een spreuk gelezen
die ik erg toepasselijk vind. Deze luidt als volgt:

Personeel

We kunnen op uw verzoek een factuur uitprinten
voor uw zorgverzekering. Raakt u deze onverhoopt
kwijt dan kunnen we hem wel opnieuw uitprinten.
De kosten daarvoor zijn € 1,00.
Een jaarfactuur maken kan op uw verzoek. De
kosten daarvoor zijn € 7,50.
Let wel:Niet alle zorgverzekeringen gaan akkoord
met een jaarrekening.

We hebben liever dat u boos
terugkomt, dan dat u kwaad weg blijft!!
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Amy wordt een van onze nieuwe medewerksters,
vooralsnog op de vrijdagen.
Cleo komt ook bij ons werken als medisch pedicure.
Voorlopig op parttime basis.

Stagiaires
Amy is inmiddels geslaagd en komt hier 1 dag per
week werken. Verder gaat zij de opleiding voor
medisch pedicure volgen in deeltijd.
Cleo doet begin juli het laatste examen voor Medisch
pedicure. Daarna komt ze hier in deeltijd werken.
Yvonne is geslaagd voor haar vakdiploma pedicure en
gaat in Soest haar eigen salon opzetten.
Natasja loopt stage op de maandag. Zij volgt de
opleiding bij het NTI. Daar krijgt ze te weinig
praktijklessen en daarom heeft ze een stageplek
gezocht. In september doet ze haar laatste examen
Chantal loopt stage bij ons op de dinsdag. Zij volgt de
opleiding bij ROC Midden Nederland. Vooralsnog komt
ze voor 1 jaar.

Aanbiedingen
Voor de aanbiedingen van behandelingen geldt dat u
vooraf een afspraak hiervoor moet maken.
Juli
nailart
€ 17,50 nu € 12,50
Aug.
gel deo
€ 9,30 nu € 8,00
Sept. scrub
€ 5,00 nu € 3,50
Okt.
handmasker
€ 15,50 nu € 9,00
Nov.
manicure
€ 28,00 nu € 20,00
Dec.
voetmasker
€ 21,50 nu € 17,00

