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Zomer
Alhoewel het nog niet
officieel zomer is,
hebben we toch aardig
wat mooie zomerse
dagen gehad in mei.
Heerlijk was dat
vonden wij.
Tegelijkertijd geeft dat
voor ons ook
problemen. Het lijkt of
iedereen opeens zijn
voeten nog wil laten
doen voor de vakantie
en dus is het
superdruk bij ons.
Daarnaast hebben we
weer veel wisselingen
met personeel gehad,
waardoor we niet alles konden inplannen wat
we zouden willen. Er zijn ook steeds meer
nieuwe cliënten die een plekje willen. We horen
dan wel dat hun pedicure is gestopt en dat ze
daarom moeten overstappen, maar helaas
moet men dan wel vaak 8 weken of langer
wachten. Maar gelukkig, er komen nieuwe
medewerkers bij. Na de vakantieperiode zijn we
hopelijk weer met een volle bezetting en
kunnen we iedereen weer van dienst zijn.
Ik wens u een fijne vakantieperiode toe.
Tineke de Beer
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AVG
De AVG (Algemene
Verordering
Gegevensbescherming) is
per 25 mei 2018 ingegaan.
Het heeft heel veel tijd en
werk gevraagd om alles goed
voor elkaar te krijgen. We
hebben ons privacy beleid op
de website staan, dat was
een van de verplichtingen.
U heeft, toen u hier cliënt werd, uw gegevens aan ons
doorgegeven. We nemen aan dat u daar nog steeds
akkoord mee bent. Uw gegevens,bij ons genoteerd,
worden niet gedeeld met andere instanties. Wel kan
het gebeuren dat als we u naar iemand anders
doorverwijzen we in de doorverwijsbrief een en ander
melden. Dit gebeurt dan overigens uitsluitend, als u
daar toestemming voor geeft. U heeft ten alle tijden
recht om te zien welke gegevens we van u in ons
systeem hebben staan. En als u iets wilt verwijderen
uit uw gegevens dan doen we dat ook direct. Alle
medewerkers hebben een geheimhoudingsdocument
getekend en alle bedrijven die in onze systemen
kunnen komen hebben dat ook getekend. Heeft u toch
nog vragen over de AVG dan kunt u die stellen via
info@voetenbeer.nl . Uiteraard kunt u dat ook vragen
aan de receptioniste of pedicure. De materie is best
ingewikkeld en het kan zijn dat we niet altijd direct een
antwoord paraat hebben.
Behandelsoorten
We moeten echt strenger gaan handhaven qua
behandeltijd. De behandelingen lopen anders te veel
uit en de pedicures moeten op hun tenen gaan lopen
om alles op tijd af te krijgen. Daarom leg ik u nogmaals
de soorten behandelingen waar u uit kunt kiezen uit.
Kiest u voor kort, dan is de behandeling ook kort en
kan niet alles gedaan worden.

Behandelingen
We hebben een grote keus
aan behandelsoorten, maar
langzamerhand loopt het toch
wat door elkaar. Ik zal de
verschillen nogmaals trachten
uit te leggen.
1e behandeling: Als u voor de eerste maal
komt dan hebben we meer tijd nodig n.l.40
minuten en daarom is een eerste behandeling
altijd duurder.
Reguliere behandeling: Komt u regelmatig
terug en wilt u uw hele voeten behandeld
hebben dan hebben we daar 30 minuten voor
nodig.De meeste clienten kiezen hiervoor.
Extra tijd tijdens reguliere behandeling:
Maar we hebben ook nog de mogelijkheid om
te kiezen voor een 40 minuten behandeling. Als
u vindt dat u dat nodig heeft omdat er veel aan
uw voeten te doen is dan kunt u hiervoor
kiezen. U betaalt dan iets meer.
Korte behandeling: een korte behandeling is
bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld alleen
de nagels geknipt en behandeld willen hebben.
Of alleen het eelt verwijderd willen hebben of
een likdoorn. Deze behandeling duurt 20
minuten en het is niet mogelijk om de hele
voeten te behandelen in die tijd.
Medisch noodzakelijke behandeling: Heeft u
een verwijzing van de podotherapeut en wordt
een deel van de behandeling vergoed dan valt
dit onder medisch noodzakelijke behandeling.
De podotherapeut schrijft voor wat er binnen de
vergoeding valt. Wilt u toch de hele
voetbehandeling dan zult u een deeltje moeten
bijbetalen. Wilt u niet bijbetalen dan is dat ook
prima, maar dan doen we uitsluitend wat de
podotherapeut voorschrijft.

Juni 2018, Nieuwsbrief, 18e jaargang nr. 2
Aanbiedingen
April tot en met juni 2018
Behandeling: nagels lakken nu
€ 7,50 ipv € 10,50
Artikel: LCN lak flesje 10% korting
Juli tot en met september
Behandeling: scrub van de voeten nu € 5,00 ipv
€ 6,50.
Artikel: Akileine ijsgel nu € 12,50 ipv € 14,35.
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.
Heeft u een eigen kleur die u op wilt, neemt u
die dan mee. Zo niet dan kunt u bij ons een
flesje lak kopen. Basislak en Top coat
gebruiken we van onszelf.
Daarnaast is het belangrijk dat de nagels goed
drogen voordat u in uw schoenen stapt. U kunt
in de wachtruimte prima ½ uurtje plaats
nemen. Dat is voor ons geen probleem.
Wellicht is het
handiger om slippers
mee te nemen waar
uw tenen vrij in
liggen. Dan kunt u na
het lakken direct weg.
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Week van de pedicure
Dit jaar was de week van de
Pedicure 21 tot en met 27
mei. De actie, deze keer
gericht op mensen die zich
schamen voor hun voeten,
loopt verder nog heel 2018.
De posters die erbij horen
hangen in onze praktijk. De
nieuwe commercial van
Provoet wordt nu ook weer regelmatig op televisie
getoond. Daarin gebeuren vreemde/grappige dingen
met voeten. Kijk er maar eens naar.

Personeel
Monique, een nieuwe pedicure die bij ons kwam
werken is helaas na 2 ½ week weer gestopt. Dat gaf
veel problemen, want er waren wel al veel afspraken
bij haar ingepland.
Kaylee is een stagiaire die vlak na het vertrek van
Monique mailde of ze stage mocht komen lopen. Ze
heeft inmiddels haar diploma behaald en komt bij ons
werken op maandag, dinsdag en woensdag. In
september start ze met de opleiding medisch pedicure.
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.

Hillary heeft in juni toegezegd dat ze in ieder
geval tot eind dit jaar op donderdag en vrijdag
komt werken en zo het zwangerschapsverlof
voor Chantal kan opvangen.
Anita werkt vanaf 15 mei bij ons als
receptioniste op de dinsdag, woensdag,
donderdagmiddag en vrijdag.
Leonora heeft dit jaar een jubileum.
Op 1-12-2018 werkt ze 12 ½ jaar in onze
praktijk. Altijd op de vrijdag en altijd paraat.
Super hoor zo’n trouwe medewerker.
Uitje
Op 16 juni gaan we met zijn allen uit. We gaan
dan afscheid nemen van Chantal. Ook
Charlotte is dan van de partij.
Stagiaires
Momenteel hebben we geen stagiares.
Sluitingsdagen
Wij zijn in 2018 zeker gesloten op:
26 juni
3 juli
13 augustus t/m 24 augustus vakantiesluiting
24 december tot 2 januari
2019 Kerstvakantie

Zijn we telefonisch niet
bereikbaar, afspraken
boeken via internet kan
uiteraard altijd.
www.voetenbeer.nl

