NIEUWSBRIEF

Hallo {{ contact.FIRSTNAME }},

ProVoet erkenning voor Arkada!
Na Stipezo heeft ook ProVoet de erkenning van de Arkada Methode
bekend gemaakt. Daarmee is een belangrijke drempel voor de techniek
weggenomen en daar zijn we erg blij mee.
Aan de erkenning van ProVoet, zijn net als bij Stipezo, voorwaarden
verbonden. Inmiddels staan de afspraken die met beide organisaties
zijn gemaakt op onze website. Je kunt ze bekijken door opo de knop
onder dit bericht te klikken. Het is belangrijk dat je als Arkada specialist
je aan de gemaakte afspraken houdt. In de vorige nieuwsbrief hebben
we daar uitleg over gegeven. Maar het houdt verband met je wettelijke
aansprakelijkheid in geval van onverhoopte lesteselschade en de
dekking van je aansprakelijkheidsverzekering.
Omdat ProVoet, werkt met een nascholingsverplichting, zijn ook
hierover afsraken gemaakt voor de gecertificeerde in de Arkada
methode.
Eens per 3 jaar, moet er aan de nascholingsverplichting worden
voldaan, door het volgen van een trainingsdag bij een bij de Stichting
aangesloten kennisaanbieder.
Op dit moment is er al de mogelijkheid om de Arkada Fresh-Up dag te
volgen bij PObyC en in 2021 komt de nieuwe module Arkada 2 op de
agenda. Arkada 2 zal helemaal gaan over de ingegroeide nagel, met
wond of ontstekingsverschijnselen.

Afspraken ProVoet en Stipezo

Pedicure Gezocht.NL

Van Hennie Rothman kregen wij het verzoek jullie het volgende bericht door te
geven.
Er gaat het een en ander veranderen met de registratie op haar website
Pedicure Gezocht.
Per 1 januari 2021 kost de registratie éénmalig € 35,00 excl. BTW voor een

ONBEPERKTE inschrijving. Dus u betaalt niet jaarlijks € 10,00 voor een
verlenging maar éénmalig € 35,00 als inschrijvingskosten tot aan uw opzegging
of tot aan het beëindigen van uw praktijk.
De nu reeds ingeschreven voetzorgverleners hoeven niets te onder nemen.
De registratie wordt 25 jaar naar voren geschoven. Bij het stopzetten van uw
praktijk dient u dit te melden via info@pedicuregezocht.nl of via
info@lespieds.com. In de toekomst ontvangt u geen mailverzoek meer voor
een verlenging van uw registratie.
De voetzorgverleners die een registratie hadden en deze NIET hebben
verlengd, kunnen dit nu alsnog voor 28 december a.s. opnieuw verlengen voor
het bedrag van € 15,00. Uw gegevens staan nog steeds in het systeem
bewaard. Bij GEEN verlenging zullen tussen 28 december en 1 januari a.s. alle
niet verlengde registraties worden verwijderd en kunt u niet meer verlengen
voor de onbeperkte periode voor € 15,00 tot beëindiging van uw praktijk!
Je kunt bij je vermelding ook je specialisatie in de Arkada en UniBrace techniek
vermelden. Zij gaan ook regelmatig reclame maken via social media posts,
waaronder voor onze mooie technieken.
Dus als je ingeschreven bent, werk dan je gegevens eens bij. Ben je nog geen
lid, misschien is dit dan een mooi moment om dit te overwegen. Ze hebben
een zeer groot bereik voor een minimale investering.

Onze allerbeste wensen!

Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig en Gezond 2021!
2020 is een heel raar jaar geweest. Voor ons als Stichting ook een succesvol
eerste jaar. We hebben hard gewerkt en zijn ervoor beloond, met mooie
samenwerkingen met de brancheorganisaties.
In het nieuwe jaar ga je zeker vaker van ons horen, met interesante nieuwtjes
over beide technieken.
De Corona pandemie heeft impact op ons allemaal, zowel persoonlijk als zakelijk.
Wij wensen jullie daarom allemaal ondanks alles, heel fijne, gezellige, maar vooral
gezonde feestdagen toe. Hopelijk met een heel klein beetje familie of een goede
vriend.
We wensen ook, dat voor iedereen het nieuwe jaar weer voorspoed en

gezelligheid zal brengen.

Liefs Yvonne en Cindy
Stichting Arkada Nederland
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