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April
De eerste warme voorjaarsdagen hebben we
alweer gehad. Heerlijk die zon weer op je
huid. En dan al die
bloemen die binnen een
paar dagen in bloei staan,
geweldig mooi.
Het lijkt ook wel of mensen
dan toch meer aan hun
voeten gaan denken. Er
komen op dit moment
weer meer nieuwe cliënten
bij. En dan hoor ik vaak: “Ik wist niet dat jullie
hier zaten, terwijl ik toch heel vaak hier langs
loop of rij.” Vreemd eigenlijk dat je iets pas
ziet als je er mee bezig bent. Ik bedoel, dat
als je voeten bijvoorbeeld pijn doen, dan pas
zie je waar pedicures zitten. Iets dergelijks
hoor je ook vaak van vrouwen die zwanger
zijn. Opeens zien ze allemaal zwangere
vrouwen om zich heen. Of mensen die net
een baby hebben, zien opeens overal
kinderwagens, terwijl ze voor die tijd die
kinderwagens niet eens opmerkten.
Nu is het niet zo dat ik iedereen pijn aan de
voeten wens, maar voor ons is het heel leuk
dat we meer nieuwe cliënten er bij krijgen.
Van harte welkom aan alle nieuwe cliënten.
We zullen ons best doen om ook van u trouwe
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cliënten te maken die regelmatig hun voeten
laten verzorgen.
Natuurlijk blijven we ook voor al die andere
trouwe cliënten (sommigen al 29 jaar) onze
uiterste best doen.
Tineke de Beer

Avondopening
Vanaf 15 maart hebben we tijdens de
avondopening nog een ander systeem. U belt
dan buiten aan. De medewerker vraagt wie er is
en doet dan op afstand de deur open. Wilt u
dan wel de deur achter u goed sluiten?
Zo gauw het donker is moet u van deze bel
gebruik maken. Soms kan ook overdag de deur
op slot zitten en zult u aan moeten bellen.

Nieuwe behandelingen
Nailart
Nogmaals de bel
U heeft het vast al gemerkt. We hebben een
nieuwe bel!! Als u binnenkomt zit er een
onzichtbaar lijntje waar u door loopt. Daardoor
gaat de bel zoemen. Als de bel nu blijft zoemen,
doe dan 1 stap naar voren en dan stopt hij
vanzelf.

Voor deze zomer hebben
we 9 verschillende
nailartsoorten gemaakt. Bij
de nagellakken in de
receptie kunt u de
voorbeelden zien.
De prijzen variëren van
€ 15,50 tot € 18,50.
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Per 1 januari 2010 is onze branche
aangesloten bij de Stichting
Geschillencommissies voor
Consumentenzaken. Meer informatie hierover
kunt u vinden in de folder op de balie.

veranderen waardoor ze geen stage meer zal
kunnen lopen.
Sabine is sinds september stagiaire. Ze volgt
samen met Banoe de opleiding voor pedicure en
medisch pedicure bij ROC Leusden. Sabine is er
op de donderdag.
Mirjam is gestopt met haar stage.
Banoe is sinds oktober stagiaire en is er op de
dinsdagavond en de donderdag.
Mignon volgt de opleiding bij IMKO in Utrecht en
loopt sinds oktober stage op de vrijdag.
Chantal Naafs volgt de opleiding bij Amice in
Barneveld en loopt stage op de maandag om de
14 dagen.

Stagiaires

Prijswijzigingen

Garantieregeling
U heeft altijd recht om te reclameren binnen 1
week. Wij zullen dan alsnog trachten uw
klacht te verhelpen.
Belt u na 1 week dan valt zo’n behandeling
niet meer onder de garantie en zult u
daarvoor moeten betalen.

Geschillencommissie

Hier vindt u weer informatie
over onze studiebollen. Ze
moeten er echt hard voor
werken.
Chantal is sinds april 2009
stagiaire bij ons. Ze volgt bij
ROC midden Nederland de opleiding voor
schoonheidsspecialiste. De opleiding voor
pedicure volgt ze bij IMKO in Rotterdam. Ze is
er op de dinsdag, maar waarschijnlijk tot en
met 13 april. De school waar ze de
schoonheidsopleiding doet gaat haar rooster
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De prijzen van artikelen worden aangepast als wij
ze duurder moeten inkopen.

Vakanties
In 2010 zijn we een aantal periodes gesloten.
Heeft u al afspraken gemaakt voor heel 2010 kijk
dan alstublieft even na of er niet toevallig een
afspraak in die periodes staat. Die afspraak
moeten we dan gaan verzetten.
We zijn in 2010 gesloten van:
30 april
t/m
5 mei
26 juli
t/m
11 augustus
27 december t/m
31 december

Aanbiedingen
Voor de aanbiedingen van behandelingen geldt
dat u vooraf een afspraak hiervoor moet
maken.
April paraffinebad handen € 10,00 ipv € 15,50
Mei tube ijsgel
€ 10,50 ipv € 11,50
tube cicaleine
€ 9,50 ipv € 10,50
Juni nailart
5% korting
Juli axxium soak off
5% korting
Augustus menthol scrub € 4,50 ipv € 5,50
September Voet en onderbeenmassage
€ 22,00 ipv € 25,00
Oktober
Hotstone massage
€ 24,50 ipv € 27,50
November Ontspanningsmassage
€ 30,00 ipv € 35,00
December Nailart handen 10% korting

