

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 of 10% bij Mobella .
 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

Telefoon

Komt aan huis in

Mevrouw P.H. Gankema

0181 - 62 41 70

Spijkenisse

Mevrouw W.H. Hoekstra- 06 - 28 77 15 42
Sneek
S. Mesdag van
Houtenstr. 23
3207 HD SPIJKENISSE

Komt niet aan huis

NNatas mobiele salon

Mobiele salon, locatie:
Spijkenisse, Beukelaan
Spijkenisse ,Markt
Rockanje, Dorpsplein
Hellevoetsluis,
Woordbouwerplein
Brielle, Turfkade
Brielle Plantageweg
Rozenburg ,Welgelegen

06 - 81 59 25 36

Behandeling
in salon
Nee
In Spijkenisse in
salon.

Ja
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Specialisaties

Opmerking

Diabetische voet,
reumatische voet.
Diabetische voet, wilma.hoekstra@upcmail.nl
reumatische voet. Sinds 2004 Pedicure plus, medisch
pedicure in opleiding, genoteerd in het
kwaliteitsregister voor pedicures
Ik behandel risicovoeten, diabetisch,
Rheuma, spatistische, verwaarloosde en
oncologische voeten.
Aangesloten bij Podotherapeuten,
zorggroepen Cohaesie, en Kiek. De
praktijk is op de begane grond
makkelijk bereikbaar voor mensen met
een rollator en die slecht ter been zijn.
pedicure,
diabetisch,
Kijk op www.nnatas.nl voor tijden en
reuma,isico voet
locaties.
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Mobella pedicure
Mevrouw A.M.H.
Schoenmakers
Thorbeckelaan 26
3201 WK SPIJKENISSE

088- 1000100
Ma t/m vr van
9.00 tot 17.30
uur.
0181 - 65 79 97

Zuid-Hollandse eilanden

Nee

Diabetische voet,
reumatische voet. afspraak@mobella.nl

Komt niet aan huis

In Spijkenisse in
salon.

Diabetische voet, Sandra Schoenmakers, al 13 jaar
reumatische voet. pedicure en sinds 2011 medisch
pedicure.
Ik behandel alle risicovoeten zoals
diabetisch, reumatisch, spastisch,
verwaarloosde en oncologische voeten.
Tevens ben ik aangesloten bij de
zorggroepen Cohaesie en Kiek .
Voor verdere informatie kunt u terecht
op mijn site:
www.pedicuresalonalexandra.nl
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