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Zomer
De Zomer is al aardig op weg, een heerlijk warme
periode hebben we al gehad eind
mei. Wie weet wat we allemaal
nog krijgen aan warmte de
komende maanden.
In deze periode gaan de meesten van ons op
vakantie naar misschien wel nog warmere oorden.
Ook de medewerkers bij ons hebben vakantie.
Bijna allemaal keurig gespreid over de volgende
maanden. Alleen in augustus moeten we twee
weken een paar dagen dicht. U leest welke data
dat precies zijn verderop in de nieuwsbrief.
Door deze vakantieperiode
staat onze agenda erg vol.
Dus wilt u nog afspreken belt u
dan alstublieft op tijd! Ook als
u uw nagels gelakt wilt hebben
dit graag vooraf afspreken.

Ik wens u een fijne zomer toe en als u op reis gaat
een heerlijke vakantie en een behouden
thuiskomst.
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Vergeten afspraken
Wat de laatste tijd veel gebeurt, helaas, is dat mensen
de afspraak vergeten. Erg jammer, want onze
medewerkers hebben dan geen cliënt, terwijl er wel
genoeg mensen zijn die een plekje gewild hadden.
Wij hanteren de regel dat een afspraak 24 uur van te
voren afgezegd moet worden. Gebeurt dit niet dan
moeten we die toch echt in rekening brengen. Erg
vervelend voor u, maar deze voorwaarde staat al jaren
op het mededelingenbord in de wachtruimte, onder op
het afsprakenkaartje en ook op onze website. Vergeet
u snel een afspraak? U kunt aangeven bij de receptie
dat u een sms bericht of e-mail ter herinnering wilt
ontvangen.

Personeel

Nieuwe producten
WOW
Op de balie vindt u een nieuwe lak. Deze lak is een
gellak, maar hij hoeft niet met een lamp te worden
uitgehard. Het aanbrengen is net als gewone lak. Wel
heeft u ook de speciale topcoat nodig. Het UV licht in
ons daglicht zorgt dat de lak uithardt. De lak wordt dan
harder als gewone
lak, blijft beter zitten
en glanst beter. De
prijs is wel hoger dan
gewone lak, maar
het resultaat blijft
veel langer mooi.
U krijgt op papier een
uitleg erbij.

In het najaar op 4 oktober
gaan we met zijn allen op een
namiddag naar Care
Orthopedie in Houten. We
krijgen dan een rondleiding en
informatie over hoe men daar
de orthopedische schoenen
aanmeet en maakt. Erg leuk
en leerzaam voor ons.

Hillary
Voor sommigen een bekende pedicure, maar ingeval
van drukte of ziekte komt Hillary zo af en toe
invallen. Heel fijn dat ze dit wil doen, want dan
kunnen de afspraken gewoon door gaan.
Bijscholing
Op 26 juni gaan Amanda en Chantal naar de
herhalingscursus BHV. (Bedrijfs Hulp Verlening) Om
BHV er te kunnen zijn moet je verplicht iedere twee
jaar een herhalingsdag hebben gevolgd. Vandaar dat
deze twee medewerkers dus weer mogen.
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Werktijden
Vanaf augustus gaan we niet meer open op de
dinsdagavond. Chantal gaat een dag minder
werken en is dan niet meer beschikbaar. Wel zijn
we op de dinsdag van 8.00 uur tot 18.00 uur open.
De aanwezigheid van de medewerkers is vanaf 1
augustus 2017 als volgt:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Amanda, Charlotte en Deniece.
Amanda, Charlotte en Deniece.
Amanda en Charlotte.
Amanda, Chantal en Deniece.
Chantal, Leonora en Deniece.

Tineke
Zelf ben ik op wisselende tijden aanwezig. Het
nieuwe boek komt eind oktober uit en we zijn zeer
benieuwd wat de reacties daarop zullen zijn.
Verder ga ik wat artikelen
schrijven voor ons vakblad.
Ook schrijf ik nog steeds
een maandelijkse column
voor datzelfde vakblad. Ik
vind dat erg leuk om te
doen maar soms wel lastig
om iedere keer een onderwerp te vinden.
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Aanbiedingen
April tot en met Juni 2017
Behandeling: gellak aanbrengen nu voor € 22,00 i.pv.
€ 27,00.
We hebben nu ook een nieuw merk:
Sopolish geheten. Deze gellak is
makkelijker te verwijderen door de
sheet die eronder zit. De sheet
wordt alleen op de grote teennagel
geplaatst.
Artikel: op de rode lijn van Akileïne krijgt u deze
maanden 15% korting. De rode lijn bevat verkoelende
gel en crème.
Juli tot en met September 2017
Behandeling: deze periode kunt u
weer met korting genieten van
een voetmassage nu voor € 10,00
i.p.v. € 15,00. Wel van te voren
een afspraak hiervoor maken.
Artikel: nagellak van LCN 2e flesje 50% korting.
Oktober tot en met December 2017
Behandeling: handmasker tijdens de voetbehandeling
nu € 3,00 i.p.v. € 5,00.
Artikel: Podocare foam 10% korting.

Vakanties
We proberen keurig om
beurten op vakantie te
gaan zodat u kan blijven
komen voor uw
pedicurebehandeling.
Maar in augustus zijn er
echt minder medewerkers,
dus wilt u dan een afspraak
dan raad ik u aan om deze nu al vast te leggen.
Wij zijn in 2017 ook gesloten op:
7 t/m 9 augustus ivm vakanties
14 t/m 16 augustus ivm vakanties
27 december tot en met 1 januari.
Zijn we telefonisch niet bereikbaar, afspraken
boeken via internet kan uiteraard wel altijd.
www.voetenbeer.nl
Om in te loggen: gebruik het
emailadres dat bij ons is
opgegeven en het nummer
van uw klantenpas als
inlogcode.

