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Herstel
Gelukkig is de
allergrootste
zomerdrukte achter
de rug. Dit neemt
overigens niet weg
dat het bij bepaalde
pedicures nog
steeds moeilijk is om
een afspraak te
plannen. Dat heeft te maken met wat mutaties
in het personeelsbestand. Hier kunt u meer
over lezen onder het kopje : Personeel.
Daarnaast ben ik zelf even uitgeschakeld door
lichamelijke problemen. In september ben ik
geopereerd aan mijn rechterheup. Dat is super
goed gegaan en eind oktober hoop ik dat de
andere heup geopereerd wordt.
Ondertussen nemen mijn medewerkers heel
veel taken over en is de telefoon heel
gemakkelijk om even advies en instructie te
geven.
Ik ben heel trots op mijn team zoals ze in deze
periode alles oppakken. Petje af hoor!
Verder krijg ik dagelijks allerlei
lieve groeten van u door en heel
veel beterschapswensen.
Hartverwarmend is dat en ik
waardeer het ook zeer. Dank u
wel voor alle goede wensen.
Binnenkort hoop ik toch weer
wat meer aanwezig te kunnen
zijn.
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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. In de vorige nieuwsbrief
stonden alle behandelingen genoemd. Nu wil ik alleen
nogmaals de behandelingen die vergoed worden via
de podotherapeut uitleggen:
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.
We moeten ons hier echt aan houden
want voor deze behandeling hebben
we echt maar 20 minuten tijd en dat is
ook inclusief sokken en schoenen aan en uittrekken.

Wees zuinig op uw voeten, ze dragen u, tijdens uw
leven, minimaal drie maal de wereld rond!

Aanbiedingen
Tot en met december ziet u op de kast in de
receptie leuke cadeaupakketjes staan. Op
ieder pakket zit een flinke korting. Vraag
daarnaar bij de
receptioniste.
Voor deze pakketjes geldt
op = op

Januari tot en met Maart
Behandelingen:
Een heerlijke handpakking om de droge
winterhanden wat te verzachten voor € 3,00 ipv
€ 5,00.
Artikelen:
Wintercreme nu 20 % korting.
Deze creme is te gebruiken voor
handen, voeten, maar ook voor het
gezicht.
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Personeel
Kaylee werkt nu als pedicure en MP in
opleiding bij ons op de maandag, de dinsdag en
de woensdag.
Chantal is in september mama geworden van
Duuk. Het geboortekaartje staat op de balie.
Alle collega’s hebben Duuk
inmiddels al bewonderd en het
gaat heel goed met hem en
met zijn papa en mama.
Vanaf 22 november is Chantal
helaas niet meer in dienst bij
ons.
Hillary blijft zeker tot juni 2019 bij ons werken.
Zoveel mogelijk op de donderdag 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. We gaan
eind november dit feit vieren met zijn allen.
Stagiaires
Lisanne is stagiaire via Amice
opleidingscentrum in Barneveld. Ze volgt daar
de MBO opleiding pedicure. Ze moet daarvoor
twee dagen per week stage lopen en is er
meestal op de dinsdag en de woensdag.
Faith is stagiaire via Rijn IJsselcollege in
Arnhem. Zij volgt ook de MBO opleiding
pedicure daar. Ze loopt stage op de vrijdag.
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Sluitingsdagen
Wij zijn in 2018 zeker gesloten op:
31 0ktober ivm bijscholing
24 december tot 2 januari 2019 Kerstvakantie

Shoefresh
Het wordt weer kouder en
natter. Als uw schoenen nat
zijn geworden of u heeft erg
koude voeten dan kunt u
rustig vragen of de schoenen
tijdens de behandeling op de
shoefresh mogen. Als uw
behandeling dan klaar is zijn
uw schoenen ook weer ok.
Prijsverhoging
Door alle gestegen kosten moeten wij per 1 januari
onze prijzen verhogen. We hebben onze laatste
verhoging twee jaar geleden gehad.
De actuele prijslijst staat op de balie. Voor een
behandeling van een half uur wordt het tarief met 1
euro verhoogd.

Nieuwe telefooncentrale
Eind september is er weer een nieuwe
telefooncentrale geplaatst. We hebben
uiteraard nog steeds hetzelfde nummer. Maar
we hebben ook twee lijnen.
U zult begrijpen dat als de
receptioniste één lijn heeft
opgenomen dat de tweede
beller dan doorgeschakeld
wordt naar de voicemal.
Luister deze rustig af en spreek na de piep uw
naam en telefoonnummer in, dan belt ze u
uiteraard weer terug.
Buiten onze openingstijden kunt u ook beperkt
inspreken. Maar dan bellen we pas de eerst
volgende werkdag terug.
U kunt ook altijd een mailtje sturen naar
info@voetenbeer.nl ook dat wordt de
eerstvolgende werkdag behandeld.

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

Een mooi najaar gewenst
namens alle medewerkers

