December 2015, Nieuwsbrief 15e jaargang nr. 5
Laatste nieuwsbrief van 2015
Vorig jaar hebben we voor het eerst een 5e
nieuwsbrief uitgegeven en we vonden het eigenlijk
wel leuk om zo vlak voor de feestdagen nog een
extra nieuwsbrief te maken.
We kunnen dan nog alle nieuwe aanbiedingen,
prijzen en andere zaken delen voor het volgend
jaar. Maar we kunnen ook nog even aandacht
geven aan het afgelopen jaar.
Daarom wens ik u weer veel leesplezier.

Om de feestmaand
compleet te maken
lakken we ook dit
jaar in december
weer gratis de
handnagels van
dames die dat
wensen.
Namens alle
medewerkers wens ik u een heel fijne
decembermaand toe, met een gezellige
Sinterklaasviering, een warme Kerst met familie en
vrienden en uiteraard een heel goede jaarwisseling
en een flitsende start van 2016.
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Voet-beenanalyse en voetencheck
Afgelopen jaar hebben we een dag georganiseerd voor
gratis beenanalyse en voetencheck. Dit was in
samenwerking met KMI.
KMI is de winkel tegenover het Antonius Ziekenhuis.
Zij meten o.a. elastische kousen aan en kunnen ook
de benen controleren of de doorbloeding goed is.
De voetencheck werd door ons verzorgd en was vooral
bedoeld voor personen die nog nooit bij een pedicure
zijn geweest. Vooraf moest hiervoor wel een afspraak
gemaakt worden en binnen korte tijd stond de agenda
vol.
Omdat deze dag zo’n groot succes
was, gaan we dat nu herhalen op
woensdag 9 maart 2016.
Behalve de genoemde analyse en
check is dan ook de podologe,
Dorien, aanwezig, die voor ons de
zolen maakt. Dorien eigenaar van
Insoleplus zal dan uw voeten kunnen
controleren en kunnen adviseren of u
zolen nodig heeft of niet. Daarnaast maakt zij ook de
geweldige teenslippers op maat, daarover kan ze u
een en ander vertellen en adviseren. Eventueel
kunnen zolen of slippers direct worden aangemeten.
Ook al is alle onderzoek en advies deze dag gratis
voor de goede orde dient u wel een afspraak te
maken.

Tarieven 2016
We hebben besloten om per 1-1-2016 de tarieven
als volgt te gaan hanteren.
We gaan tijdbehandelingen aanbieden en afrekenen.
U kunt boeken voor een behandeling van:
20 minuten
voor
€ 25,00
30 minuten
voor
€ 33,00
40 minuten
voor
€ 38,00
Dit betekent voor de meeste clienten geen verhoging
van het tarief. Immers de meesten hebben nu ook
een ½ uur behandeling voor € 33,00.
De 20 minuten behandeling was voorheen de korte
behandeling voor 1 probleem aan uw voeten. Dat is
nu anders. Als u en de pedicure vinden dat uw
voeten in 20 minuten voldoende behandeld kunnen
worden, dan kiest u voor deze behandeling. Er zijn
ook clienten die liever meer tijd aan hun voeten
besteed willen hebben, dat kan met de 40 minuten
behandeling. Ook kan het zijn dat
de pedicure u adviseert om toch
te kiezen voor de lange
behandeling omdat er nu
eenmaal veel aan voeten te doen
is. Voor slechts € 5,00 meer krijgt
u een langere behandeling.
Andere behandelingen blijven ook op hetzelfde
niveau in 2016.
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Strippenkaarten
Om vaste clienten meer voordeel te geven hebben
we vanaf januari ook strippenkaarten.
De prijzen daarvan zijn:
5 strippen 20 minutenbehandeling € 115,00
5 strippen 30 minutenbehandeling € 155,00
5 strippen 40 minutenbehandeling € 180,00
De 5 strippenkaart blijft 1 jaar geldig.
10 strippen 20 minutenbehandeling € 230,00
10 strippen 30 minutenbehandeling € 300,00
10 strippen 40 minutenbehandeling € 350,00
De 10 strippenkaart blijft 1 ½ jaar geldig.
De strippenkaarten kunnen niet worden
aangeschaft door cliënten die vergoeding
krijgen via de podotherapeut.
WIIFI
Sinds kort kunt u gratis WIFI bij ons gebruiken.
Het netwerk is VTBR gasten. U hoeft niet in te
loggen, na sluitingstijd is het netwerk
gesloten.

Molenkruier
Iedere maand tot en met maart verschijnt er een
advertorial in de Molenkruier. In deze advertorials
proberen we duidelijk te vertellen wat bepaalde
behandelingen inhouden. Er zijn er inmiddels al
twee verschenen. De eerste ging over kalknagels
en de tweede over medisch pedicure.
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Pactbehandelingen
Nu is de tijd om te starten met de behandeling van uw
schimmel/kalknagels. U
kunt overwegen of u ze
met de Pact zou willen
laten behandelen. Een
nagel doet er ca. 9 maanden over om weer helemaal
uit te groeien dus als u nu begint heeft u voor de
zomer weer een mooie nagel.
Verstandig is het om eerst met de pedicure te
overleggen of het voor u zinvol is.
Kinderpantoffeltjes
Bij de receptie ziet u
kinderpantoffeltjes staan. Het
zijn pantoffeltjes van
Birkenstock, met voetbedje en
al. We hebben ze in diverse
kleuren en van maat 24 tot en
met 30. De prijs is nu
€ 24,95. Misschien een leuk cadeau voor de
decembermaand. OP = OP
Diabeteszorg
Voor iedereen die nu zorgrofiel 2 of hoger heeft
verandert er misschien iets. De podotherapeut roept u
op voor een voetonderzoek en geeft aan hoe vaak u
een behandeling bij de pedicure mag en welk deel
vergoed gaat worden.

Personeel
Chantal is dit najaar begonnen als docent in
opleiding bij Amice opleidingsinstituut. Daardoor is
het mogelijk dat we soms haar werkdag moeten
gaan veranderen naar een andere dag. Uiteraard
zullen we dit aan u meedelen als het voor u van
belang is.
Aanbiedingen tot en met december 2015:
Voor alle aanbiedingen van behandelingen geldt dat
u vooraf een afspraak moet boeken, zodat we er tijd
voor kunnen inplannen.
Bij artikelen geldt één korting, dus of de aanbieding
of de puntenkorting.
December 2015 t/m Januari 2016
Behandeling: manicurebehandeling 20% korting
Artikel: Akileïne wintercrème 10% korting
Februari 2016 t/m maart 2016
Behandeling: schoonheidsbehandeling 10% korting
Artikel: cicaleine crème tegen kloven 10% korting

Vakanties:
Van 25 december tot en met 3 januari zijn wij
gesloten.

