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Voorjaar
Hier is een erg late nieuwsbrief deze keer, mijn
excuses daarvoor. Er is veel gebeurd in de
eerste maanden van dit jaar en er gaat nog veel
gebeuren. Er zijn wisselingen van personeel
geweest en er komen er ook nog een paar aan.
En zoals ieder voorjaar hebben we ook weer
een flinke toestroom van nieuwe clienten.
Daarnaast moeten de medewerkers ook hun
vakantie kunnen opnemen. Door al deze zaken
staat de agenda boordevol. Ik ben dan ook druk
bezig met het zoeken naar nieuwe pedicures en
een tweede receptioniste.
Bij het kopje personeel vertel ik u meer over de
wisselingen in ons team.
Gelukkig is de erge kou nu wel voorbij en gaan
we weer heerlijk het voorjaar in. De voeten
mogen bijna weer zonder kousen in open
schoenen en
dan moeten
ze er
natuurlijk wel
weer
verzorgd
uitzien.
Behalve dat u
ze door ons
laat verzorgen kunt u er zelf ook iets aan doen.
Bijvoorbeeld iedere dag de voeten incremen, dit
geeft direct al een verzorgder beeld.
Ik wens u fijne maanden toe.

Nieuwe regeling AVG ingaande 25 mei 2018
Vooruitlopend op de nieuwe AVG (Algemene
Verordering Gegevensbescherming), gaat het
salonprogramma binnenkort een update uitvoeren.
Voor u betekent dat dat u bij de eerstvolgende
afrekensessie na de update twee vragen voorgelegd
krijgt:
1. Bent u akkoord dat wij u serviceberichten
kunnen sturen, b.v. sms- of emailherinering
2. Bent u akkoord dat wij u via email op de
hoogte kunnen houden van eventuele acties.
De antwoorden worden vastgelegd in uw kaart.
Na de update kunnen we ook, indien u dat wenst, de
bij ons geregistreerde NAW gegevens van u uitprinten.
Nieuwe producten
Handcreme
Door de koude hebben onze handen best schade
opgelopen. Wij verkopen diverse
handcreme’s die heel fijn aanvoelen op
de handen.
Vita Citral beschadigde handen
Een fijne handcreme vooral als de
handen allemaal kloofjes hebben van de kou.
LCN rose handcreme
Een heerlijk ruikende goed verzorgende
handcreme, waar je maar weinig van
nodig hebt.
LCN nieuwe voorjaarskleuren
nagellak

Tineke de Beer
Voor de dames zijn er weer de
nieuwe voorjaarskleuren nagellak.
Mooie pasteltinten en ook nog een mooie glitterlak. De
display staat op de balie.
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Aanbiedingen
April tot en met juni 2018
Behandeling: nagels lakken nu
€ 7,50 ipv € 10,50
Artikel: LCN lak flesje 10%
korting
Nagels lakken
Als u door ons uw teennagels wilt laten lakken,
moet u rekening houden met extra
behandeltijd, dus willen wij dat graag vooraf
inboeken. Daarnaast is het belangrijk dat de
nagels goed drogen voordat u in uw schoenen
stapt. U kunt in de wachtruimte prima ½ uurtje
gaan zitten. Dat is voor ons geen probleem.
Wellicht is het handiger om slippers mee te
nemen waar uw tenen vrij in liggen. Dan unt u
na het lakken direct weg.
Seminar en beurs
Op 10 maart is er een seminar in het NBC hier
in Nieuwegein geweest voor pedicures. Er
waren er bijna 300. Het onderwerp was
schimmelnagels, een groot en vaak lastig
probleem.
Die dag was ik dagvoorzitter en kon alle
sprekers aan en afkondigen. Amanda is die
dag ook aanwezig geweest en heeft pedicures
informatie gegeven over de PACT therapie.
Leuk om te doen en ook heel goed om te
netwerken. Wellicht vinden we daar wat nieuwe
collega’s.
Op 14 en 15 april is er weer beurs voor
pedicures in de EXPO in Houten ook een leuke
ontmoetingsplaats waar wellicht nieuwe
collega’s kunnen worden gevonden.
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Behandelprijzen
We merken dat er soms toch wel wat
onduidelijkheid is over behandelsoorten en
prijzen.
In januari zijn we niet
in prijs verhoogd,
maar juist daarom
moeten we wel
strenger worden in
het handhaven van
de behandeltijd en
prijs. Mijn medewerkers willen ook eind van de
maand hun salaris ontvangen, daarom kunnen
we niet alles maar steeds als service doen.
Ik zal trachten de behandelsoorten nogmaals
uit te leggen.
Garantie: dit is mogelijk als u binnen één week
na de voetbehandeling belt als er nog klachten
zijn. Dat kost niets en is een service van ons.
Nieuw is de Behandeling na garantie: stel u
belt ons na een week voor garantie dan moeten
we toch echt kosten gaan berekenen en wel
€ 10,00 . Dan wordt uitsluitend de klacht
behandeld en daar is 10 minuten tijd voor. U
kunt hiervoor bellen tot 4 weken na de
behandeling. Daarna dient u weer een nieuwe
complete afspraak te maken.
Korte behandeling: de duur is 20 minuten en
de kosten zijn € 25,50. Tijdens deze
behandeling is de keuze: óf nagels knippen en
frezen, óf eelt en likdoorn verwijderen voor
beiden is geen tijd. .
Normale behandeling: Wilt u alles gedaan
hebben dan komen we bij de 30 minuten
normale behandeling, waarin zowel de nagels
als het eelt en likdoorns worden verzorgd. Deze
behandeling kost € 34,00.
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Lange behandeling: Heeft u veel eelt of zijn de
nagels erg verdikt dan kan de pedicure u adviseren om
een lange behandeling af te spreken. Deze
behandeling duurt 40 minuten en kost € 39,00.
Kiest u toch voor een normale behandeling, wat
uiteraard mag,dan moet de pedicure keuzes maken en
kan niet alles worden gedaan.
Medisch noodzakelijk bij diabetici
Wilt u uitsluitend de door de podotherapeut
aangegeven medisch noodzakelijke deel van de
behandeling, dan wordt ook uitsluitend dat deel
gedaan. Wilt u toch een complete behandeling dan zult
u een deeltje zelf moeten betalen. Dat bedrag is
afhankelijk van de behandelend podotherapeut.
Week van de pedicure
Dit jaar is de week van de Pedicure 21 tot en met 27
mei. De actie die ProVoet dan heeft is nog niet
bekend.

Chantal verwacht in september haar eerste
kindje. Na de geboorte van haar
kindje komt ze ook niet meer
terug bij ons. Ze zal dan druk zijn
met de baby, haar eigen bedrijf en
haar lessen. Na bijna 10 jaar bij
ons gewerkt te hebben gaan we
haar zeker heel erg missen.
Miriam werkt nu vanaf 8 januari bij ons werken
als receptioniste op de maandag en de
donderdag. Veel van u hebben haar al
gesproken aan de telefoon of ontmoet bij de
receptie.
Jeanine heeft een maand gewerkt op de
dinsdag en de vrijdag als receptioniste maar
dat ging helaas niet zoals we dat wilden.
Stagiaires
Janny loopt af en toe stage nog op de
woensdag. In juni/juli doet ze haar laatste
examens voor het pedicure diploma.
Sandra is al pedicure maar loopt nu toch even
stage op donderdag en vrijdag.

Personeel
Deniece is gestopt als receptioniste per 4-1. Ze is nu
druk bezig met de opleiding pedicure. Ze heeft al laten
weten dat ze het eerste examen behaald heeft.
Charlotte gaat ons toch verlaten ze werkt nu 5 dagen
per week bij twee schoonheidssalons en wilde in
eerste instantie af en toe een maandag bij ons blijven
werken. Maar ze merkt nu toch dat dat wel erg veel is
voor haar. Dus 7 mei is ze voor het laatst aanwezig.

Sluitingsdagen
Wij zijn in 2018 zeker gesloten op:
20 maart
2 april Pasen
27 april Koningsdag
10 mei Hemelvaartdag
21 mei Pinksteren
24 december tot 2 januari 2019 Kerstvakantie
Zijn we telefonisch niet bereikbaar, afspraken
boeken via internet kan uiteraard wel altijd.
www.voetenbeer.nl

