Belangrijke informatie over uw behandeling.
Op dit moment is een enorm tekort aan (medisch) pedicures in de regio. U heeft gemerkt dat ook wij
daar last van hebben. Op dit moment kunnen wij u niet de service bieden bij het plannen van de
afspraken zoals wij die graag zouden willen bieden.
Daarom heeft Gaan & Staan de keus gemaakt om vanaf 1 juni 2022 een onderscheid te maken in het
soort behandelingen.
Wat betekent dit voor u:
De deelbehandeling komt te vervallen. Dit wordt een medisch noodzakelijke behandeling. Dit houdt
in alleen medisch noodzakelijke pedicurezorg. Dit kan bestaan uit het knippen en frezen van de
nagels en/of het verwijderen van likdoorns en eelt. Deze behandeling wordt afgesloten met een
voeten crème.
Het kan zijn dat u nu al medische noodzakelijke voetzorg via uw podotherapeut ontvangt (bij
diabetes). U betaalt een eigen bijdrage op uw medisch noodzakelijke voetzorg. U bent dit niet
verplicht, u kunt uiteraard kiezen voor enkel medisch noodzakelijke zorg.
De complete pedicure behandeling die bestaat uit een voetenbadje, een volledige behandeling en
afgesloten met een korte voetmassage is nog wel te boeken.
Heeft u een extra lange behandeling nodig, of geeft u de voorkeur aan een lange behandeling omdat
uw voeten die aandacht nodig hebben. Dit is uiteraard mogelijk.
De garantiebehandelingen blijven bestaan, binnen 1 week is deze gratis. Hierna betaalt u €15,- (tot 3
weken na uw behandeling).
Natuurlijk kunt u ook terecht bij ons voor een nagelbeugel, orthese, (cryopen)wratbehandeling en
een schimmelnagelbehandeling (PACT).
Alle cosmetische behandelingen komen te vervallen. Hieronder vallen het lakken van teennagels,
voet- en onderbeenmassages en het scrubben van de voeten.
De pedicure kijkt samen met u welke behandeling het beste bij uw voeten past. Zij kan antwoord
geven op (bijna) al uw voeten vragen. Stel deze dan ook gerust tijdens uw behandeling.
De prijzen vanaf 1 juni 2022:
Ingroei nagel
Wratbehandeling
Likdoorn weghalen
Garantie (na behandeling 1-3 weken)
Medisch Noodzakelijke voetzorg
Complete voetbehandeling
Eigen bijdrage (bij diabetes zorg)
Extra lange pedicure behandeling

€15,€15,€15,€15,€30,€45,€15,€60,-

Tussen 12:30 en 13:00 uur hebben wij pauze, vanaf 1 mei zullen wij de voordeur dan ook sluiten tot
12.55uur.
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