Werkwijze:
 U neemt contact op met de pedicure van uw keuze voor het maken van een afspraak.
 Mocht u een antwoordapparaat krijgen, spreekt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in zodat de pedicure u terug
kan bellen.
 Houd uw Careyn Kaart bij de hand als de pedicure u bezoekt of als u naar de salon gaat.
 Wanneer de pedicure bij u thuis komt, verzoeken wij u vriendelijk om alvast een badhanddoek klaar te leggen.
 Op elke basisbehandeling krijgt u een korting van € 1,50. Prijzen kunnen per pedicure verschillen.
 Wilt u de afspraak afzeggen? Dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren bij de pedicure te doen. Wanneer u dit nalaat,
wordt de behandeling en eventuele reis- en/of parkeerkosten in rekening gebracht.

Overzicht pedicures aangesloten bij Careyn Keuzepakket
Pedicure
adres en woonplaats
Mevrouw W. Groenewoud
A. Brouwerstraat 2
3141 JB Maassluis

Telefoon /
email
010 - 785 48 87
06 - 48 18 42 27
w.b.groenewoud@live.nl

Komt aan
huis in
Maassluis

Mevrouw J.M. Uithol-Piek
Shawdreef 10
3146 BP Maassluis

010 – 591 13 13
06 - 26 95 08 85
la-pedicura@kabelfoon.net

Maassluis
Maassland

De heer A. Dehghan Kohan
Aalscholverlaan 66
3136 KG Vlaardingen

010 - 84 81 301
06 - 18 23 00 87
info@azal.nl
www.azal.nl
010 - 84 81 301
06 - 24 17 44 55
info@azal.nl
www.azal.nl

Schiedam
Vlaardingen

Ja

Schiedam
Vlaardingen

Ja

Mevrouw A. Hajkarma
Aalscholverlaan 66
3136 KG Vlaardingen

Behandeling
in salon
Ja

Specialisaties

Opmerking

Diabetische voet
Voet- en onderbeenmassage

Salon op begane grond

Ik ben Jolanda Uithol en woon in Maassluis. Sinds 2004 ben ik
pedicure. Ook heb ik de certificaten voor de diabetische- en
reumatische voet. Ik ben een ambulante pedicure, dat houdt in dat
ik bij u thuis kom. Mijn werkgebied is Maassluis en Maasland.

Wij zijn Amir (m) en Azam (v) en
werken zowel ambulant als in
onze pedicuresalons te
Vlaardingen. Beide zijn wij
Gediplomeerde Medisch Pedicure.
Wij zijn lid van ProVoet, landelijke
organisatie voor de pedicure/
voetverzorger.
Azam is ook een gediplomeerd (ambulant) kapster.
Wij houden onze kennis bij door het bijwonen van allerlei lezingen, workshops,
studiedagen en door het regelmatig volgen van nascholingen in het pedicure vak om zo
onze diploma’s up-to-date te houden en diverse specialisaties te kunnen uitvoeren.
Wij vinden ons werk leuk en maken uw voeten graag blij met een kwaliteitsbehandeling.
Onze specialisaties zijn:
• Diabetische – en Reumatische voet
• Risicovoet
• Schimmelnagel
• Schimmelnagel laseren
• Nagelbeugel: voor ingegroeide nagels
• Orthese: voor pijnverlichting door een afwijkende voet -/teen vorm
• Nagelreparatie met gel of acryl
• Voetmassage
Wilt u online afspraak maken? Ga naar onze website www.azal.nl
Graag zien wij u spoedig bij ons in de praktijk of bij u thuis.
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Pedicure
adres en woonplaats

Komt aan
huis in

Behandeling
in salon

Specialisaties

Opmerking

Mevrouw E.A.M. Schoenmakers 010 - 434 10 01
Gijsbr. van Amstelstraat 140
06 - 55 54 02 73
3132 VH Vlaardingen
bschoen50@hotmail.com

Niet aan huis

Ja

Diabetische- en Reumatische voet

Parkeren voor de deur, salon op
begane grond.

Mevrouw R. van der Velden
Munterstraat 6
3123 PN Schiedam

010 - 262 03 57
info@pedicuralvoetzorg.nl
www.pedicuralvoetzorg.nl

Schiedam

Ja

Mevrouw P. Zieck
De Gaarden 1
3124 WH Schiedam

010 - 471 08 23
06 - 133 85 959
info@schoonheidspedicuresalon
petra.nl
010 - 427 11 88
jamvoorend@tele2.nl

Schiedam

Ja

Diabetische voet
Schoonheidsspecialiste
Manicuren en Visagie

Niet aan huis

Alleen in salon

06 - 38 63 30 95
nelmooy@hotmail.com

Schiedam
Vlaardingen

Diabetische- en Reumatische voet
Correctieve nagelreparaties
Orthese- en nagelbeugeltechnieken
Voetreflextherapie, Sportmassage
Diabetische voet

Mevrouw J. Leerentveld
Wilhelminaplein 22
3114 CK Schiedam
Mw. N. Simons
Spannerhof 12
3124 BP Schiedam

Telefoon /
email

Vanaf 2003 ben ik, Ria van der Velden, als zelfstandig medisch pedicure
werkzaam onder de naam Pedicural Voetzorg. Sinds juni 2006
contractueel pedicure voor Careyn (voorheen Thuiszorg). Tevens ben ik
als pedicure geruime tijd als pedicure werkzaam in het zorgcomplex
DrieMaasStede in Schiedam en de Marnix in Vlaardingen. Optimale
voetverzorging vraagt naast het behandelen van een goede
dienstverlening eveneens om betrokkenheid. Vanzelfsprekend krijgt u
mij als vakgediplomeerd voetverzorgende bij u aan huis of op uw
verzoek in mijn praktijkruimte. Mijn dienstverlening is op maat en
specifiek gericht op de vraag van de cliënt(e). Zonder hierbij volledig te zijn, bestaat mijn
dienstverlening uit het gewone pedicurewerk, aangevuld met de specialisaties:
diabetische- en reumatische voet
nagelreparatie en nagelbeugeltechniek
nagel- en nagelziekten
voetreflexzonemassage
Behandeling in de breedste zin dus, met veel specifieke kennis in huis. Dat alle aspecten
die u aan mij uitbesteedt met de nodige discretie wordt omgeven, behoeft natuurlijk geen
betoog. Mogelijk heeft u in het voorgaande een aantal zaken gelezen die u aanspreekt.
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Mevrouw is medisch pedicure.
Salon is rolstoeltoegankelijk.
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