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Zomer 2012
Deze nieuwsbrief is bewust met een beetje
vertraging nu pas uitgekomen. Dat heeft met
mijzelf te maken. In februari heb ik het besluit
genomen om, na mijn ziekte periode, niet meer als
actief pedicure in de praktijk terug te komen.
Voordat de nieuwsbrief uitkwam wilde ik dit eerst al
mijn eigen cliënten zoveel mogelijk persoonlijk
meedelen.
Ik blijf wel actief als bedrijfsleider en zal alle
administratieve dingen blijven doen. Ook kunt u me
treffen aan de balie om afspraken te maken of af te
rekenen. En als mijn medewerkers vragen hebben
zullen ze me nog steeds kunnen roepen en vragen
wat ze moeten doen.
Voor mijzelf is dit een goede keus geweest na 30
jaar als actief pedicure te hebben gewerkt. Van
veel cliënten heb ik begripvolle en warme reacties
gehad op mijn besluit. Hartelijk dank daarvoor.
We snakken inmiddels allemaal naar een beetje
zon en warmte. Hopelijk gaan we dat de komende
maanden krijgen. Ik wens u een fijne zomer toe.
Tineke de Beer
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Nieuwe module voor computerprogramma
Eind deze maand krijgen we een extra module voor
ons computerprogramma. Dat heeft een aantal
gevolgen en mogelijkheden voor u en voor ons.
Afspraken maken
Als de nieuwe module er is, dan is het mogelijk om zelf
afspraken te maken via de website www.voetenbeer.nl
E-mailadres
U kunt vanaf die datum ook per mail worden
geattendeerd op de datum en tijd van uw afspraak.
Ook kunt u dan per mail geattendeerd worden op
acties die wij hebben.
Wij kunnen per mail ook een eventuele enquête laten
uitgaan.
U vindt bij deze nieuwsbrief een invulbriefje waarop u
uw emailadres kunt noteren.
Kortingen
In deze nieuwe module zit
een mogelijkheid om op een
andere manier voordeel voor
vaste cliënten te geven. Er
komt een complimentscard.
Daaraan wordt een
spaarsysteem gekoppeld
waarmee u kunt sparen voor kortingen op producten.
Dit is een in onze ogen eerlijkere manier van voordeel
dan de korting die we nu geven voor 65 plussers. Nu
kan iedere vaste cliënt van voordeel profiteren.
De 65+ korting die nu geldt gaat hierdoor
verdwijnen. Per 1 september wordt deze niet meer
toegepast.

Behandelingen
Naast onze standaard pedicurebehandeling hebben
we natuurlijk nog veel meer in huis.
Iedere nieuwsbrief zullen we een behandelingsgroep
wat meer toelichten.
Nagelreparaties
Het is mogelijk een nagel die beschadigd is te
repareren met gel. De beschadiging kan een scheur
zijn, of een afgebroken nagel of een afgebrokkelde
nagel. Ook als de
beschadiging al jaren
geleden is gebeurd en de
nagel is nooit meer
helemaal uitgegroeid, dan
is het mogelijk met gel
weer een hele nagel te
maken. Die reparatie zorgt
dat de nagel in uw open schoenen er weer mooi
uitziet.
Sugaring
Sinds kort kunnen wij uw onderbenen ontharen door
middel van sugaring. Inmiddels hebben we ervaren
dat dit niet pijnloos is zoals we de vorige keer
hebben gemeld. Het is iets minder pijnlijk dan
harsen. De haartjes die terugkomen zijn wel zachter
en worden geleidelijk ook minder in aantal. Het is
raadzaam als u voor een sugaring behandeling komt
uw haartjes op de benen niet te lang te laten worden.
U mag ze tot twee weken voor de behandeling nog
wegscheren.
De kosten zijn hetzelfde als voor harsen en u bent
ongeveer 30 minuten in behandeling.
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Behandeling Schimmelnagels met PACT
Schimmelnagels zijn een veel voorkomend
probleem en zeer lastig te behandelen.
Wij hebben nu een nieuwe methode in huis die
schimmels op en in de nagels doodt.
Deze methode komt uit Duitsland en is daar
sinds ½ jaar in productie. Vele jaren van testen
en onderzoek zijn er aan vooraf gegaan. De
resultaten zijn geweldig en er zijn geen
bijwerkingen.

Zie ook onze folder in de wachtruimte.
Reclame
Vanaf heden zijn er in de bibliotheek
boekenleggers, waar op de achterzijde onze
advertentie staat. Als u in de bibliotheek komt kunt
u ze eens bekijken, of zelfs meenemen. Wij vinden
hem erg mooi.
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Tarieven
Als het BTW tarief in oktober verhoogd wordt naar
21%, dan zullen wij dat moeten doorberekenen aan u.
Dit is niet leuk, maar wij moeten het ook afdragen.
Betalen
Onze voorkeur voor het
afrekenen is pinnen.
Het is mogelijk bij ons met
contant geld te betalen, maar regelmatig komt het voor
dat we geen wisselgeld hebben.
Voor uw en onze veiligheid vragen we u zo veel
mogelijk per pin te betalen.
Personeel
Rebecca is moeder geworden van een gezonde zoon
e
Brett. Het kaartje en de 1 foto’s hangen in de
wachtruimte.
Ze heeft ook nog haar medisch pedicure diploma
behaald in april.!
Chantal heeft haar diploma Medisch Pedicure
behaald.
Hillary werkt als oproepkracht en is gestart met de
opleiding Medisch Pedicure.
Hind komt als oproepkracht bij ons werken.
Amanda komt als oproepkracht bij ons werken.
Marga komt als oproepkracht bij ons werken.
Anouk heeft haar VMBO diploma behaald.

Stagiaires
Stagiaires die stage lopen voor Medisch Pedicure
zijn al gediplomeerde pedicures en kunnen een
behandeling prima uitvoeren.
Hind loopt stage voor Medisch Pedicure op de
dinsdag en de vrijdag. In juni en september doet ze
haar laatste examens
Khadija loopt stage voor basispedicure vanaf april
op de maandag en dinsdag. Ze volgt de opleiding in
Barneveld bij Amice en hoopt in februari/maart het
laatste examen te doen.
Amanda loopt stage voor Medisch Pedicure op de
donderdag om de week .
Marga loopt stage voor de basisopleiding pedicure
op de donderdag. Zij doet deze maand haar laatste
examen. We gaan er van uit dat ze haar diploma
behaalt.
Diana loopt stage op de
woensdag voor de
basisopleiding pedicure.

Vakanties.
In 2012 zijn we gesloten van:
9 Juli tot 23 Juli zomervakantie
25 December tot 2 januari 2013 kerstvakantie

