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Wat hebben we toch een prachtige zomer gehad.
Dat was heerlijk genieten voor iedereen hoop ik.
Wij zijn heerlijk uitgerust weer gestart op 12
augustus. Voor en na de vakantie waren echt
drukke weken voor ons. Nu stabiliseert het weer
een beetje en kunnen we weer snel, in dezelfde
week dat mensen bellen, een afspraak plannen.
Heel blij ben ik met een receptioniste. Ze werkt nu
vanaf eind augustus hier en het maakt het voor mij
een stuk rustiger.
Komende periode ben ik weer druk met
vergaderingen en congresvoorbereidingen Ook zijn
er weer beurzen in oktober. Erg leuk werk allemaal,
maar daar ben ik nogal eens voor weg en dan is
het fijn dat je zo op je personeel kunt vertrouwen
en alles goed doorloopt.
Langzaamaan gaan we weer richting de
decemberfestiviteiten. De pepernoten liggen alweer
in de winkels. Dat lijkt
toch ieder jaar weer
vroeger te worden. Bij
ons vindt u ze nog niet
hoor. Wij zetten ze pas
neer als Sinterklaas in
Nederland is
aangekomen. Wel
staan er altijd snoepjes
op de balie voor u
klaar. Geniet van de herfst en de mooie kleuren en
geuren buiten.
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Geboorte
Op 6 augustus is Hillary’s zoon,
Chadi, geboren. Moeder en kind
maken het goed. Haar dochter is
nu een trotse “grote zus”.
e
Op 14 augustus is Khadija’s 2
zoon, Isaaq, geboren. Moeder en
zoon maken het goed.
e
Op 8 september is Sylvia’s 2
kleinkind geboren, een meisje, Fay. Sylvia is weer een
trotse oma.
Film
Op woensdag 18 september is er een promotie filmpje
opgenomen voor de vermelding op internet bij De
Telefoongids. Spannende dag voor de medewerkers,
maar het resultaat mag er zijn. Dank aan onze
mannelijke en vrouwelijke modellen. Wilt u het filmpje
zien dan zult u naar internet moeten gaan:
www.detelefoongids.nl . dan zoekt u
naar pedicure in Nieuwegein en bij de
nieuwe advertentie zal ook het filmpje
staan. Vanaf januari staat het filmpje ook
op onze eigen website.
Website
Onze eigen website ondergaat een metamorfose.
Vanaf januari is de nieuwe site te bewonderen.
Uiteraard blijft de mogelijkheid om online een afspraak
te boeken aanwezig. Het is mogelijk om via de nieuwe
website rechtstreeks de nieuwsbrief te ontvangen. En
als u dat niet meer wenst kunt u ook via de site weer
afmelden.

App
Om nu helemaal mee te gaan met de moderne
technieken gaan we ook een app krijgen voor de
mobiele telefoon. Dat is voor veel mensen makkelijk.
Zo kan men, waar men ook is een afspraak boeken
of de persoonlijke gegevens, die bij ons in het
systeem staan, wijzigen. Bijvoorbeeld als het
emailadres gewijzigd is.
Artikelen
Pink ribbon OPI heeft een speciaal
setje nagellak op de markt gebracht.
Een gedeelte van de opbrengst gaat
naar het goede doel. Het setje heeft
een fles roze nagellak, een fles
glitternagellak en diverse versieringen die op de
nagel geplakt kunnen worden.
Wij hebben een beperkt aantal setjes kunnen
inkopen.
In de oktober (borstkanker) maand kunt u dit setje bij
ons aanschaffen voor € 22,25 .
OPI
OPI heeft ook een nieuwe
kleurenlijn uitgebracht, genaamd:
San Francisco. Deze kleuren zijn
bij ons te koop zo lang de
voorraad strekt.
Van deze San Franciscolijn zijn 3
tinten uitgebracht in een Liquid
Sand versie. Dit is een niet
glimmende lak met heel fijne
korrelstructuur.
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LCN
Ook LCN komt met de nieuwe
herfstkleuren nagellak en die
kunt u vinden in de standaard
op de balie.
Schoenreiniging
Op de balie staat ook een nieuwe standaard met
daarin potjes en zakjes waarin een middel zit om
uw schoenen aan de binnenkant te reinigen. Kijkt u
rustig even naar het filmpje bovenin de standaard.
Ook kunt u het
materiaal even zien en
voelen. Vraagt u
daarnaar bij de
receptioniste.

Vergoedingen
De vergoeding voor behandelingen bij clienten met
diabetes lijkt nu wat beter te gaan lopen. Nog
steeds is het zo dat de client hier afrekent en dan
zelf de factuur naar de zorgverzekeraar stuurt.
Deze betaalt dan, indien van toepassing, het geld
terug aan de client. De eerstvolgende wijziging
verwachten we rond 1 januari 2015.
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Personeel
Rebecca werkt weer, maar nu uitsluitend op de
dinsdag overdag.
Hind is helaas niet ingeloot voor de opleiding voor
huidtherapeute. Nu wil ze zelf allerlei cursussen gaan
volgen op het gebied van schoonheidsverzorging en
dan zelf een salon gaan opstarten
Marieke werkt vanaf eind augustus 4 dagen per week
aan de receptie. Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag is ze aanwezig.
Stagiaires
.
Khadija gaat haar stage na haar zwangerschapsverlof
afronden. Niet bij ons, maar ze zoekt een salon meer
bij haar in de buurt. We wensen haar alle goeds toe.
Amber is een nieuwe stagiaire uit Putten. Ze volgt de
opleiding bij Amice en loopt daarvoor stage op de
maandag.
Sandra ook een nieuwe stagiaire. Zij volgt in Utrecht
bij ROC de opleiding en loopt daarvoor stage op de
woensdag
en de
donderdag.

Aanbiedingen
Oktober 2013 bij een PACT behandeling voor
minimaal 2 nagels ontvangt u in oktober een gratis
setje verzorgingsproducten.
Oktober t/m December 2013 indien u dat wenst
kunt u terwijl u wacht in de
receptie of na uw
voetbehandeling een
handpakking nemen. Kosten nu
€ 4,00. H iervoor hoeft u niet af
te spreken, maar er moet wel
ruimte beschikbaar zijn.
Januari t/m Maart 2014
indien u dat wenst kunt u een
handscrub nemen in de
receptie voor of na uw
behandeling. Kosten nu €
4,00 Hiervoor hoeft u niet af
te spreken, maar er moet wel
ruimte beschikbaar zijn.
Vakanties.
Tijdens vakanties zijn we telefonisch niet bereikbaar.
Eventueel kunt U per mail of post een bericht sturen.
Wij zullen u dan na de vakantie beantwoorden.
25 december tot 2 januari kerstvakantie.

