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Bent u een fan of trouwe bezoeker van onze salon? Dan vindt u in deze nieuwsbrief heel
veel nuttige informatie!
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Bezoek onze
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Zoals u weet, moeten we de deuren van onze mooie salon in Zoetermeer binnenkort sluiten.
Maar Balsobé blijft gewoon bestaan! We behouden onze registratie en onze medische
accreditatie bij Anbos. Wanneer uw behandeling of thuisverzorgingsproduct (gedeeltelijk)
door de zorgverzekeraar vergoed wordt, blijft dit ook na de sluiting van de salon in
Zoetermeer mogelijk. Ook het spaartegoed op uw afsprakenkaart vervalt niet! Er verandert
alleen iets in ons adres …
Vanaf januari 2022 zullen de behandelingen in Monster plaatsvinden en voor het afhalen
van thuisverzorgingsproducten kunt u dan - op afspraak - zowel in Zoetermeer als
Monster terecht! Zie hiervoor de adresinformatie op onze website.
De salon in Zoetermeer blijft tot en met 31 december 2021 geopend, maar de nieuwe
eigenaren van het pand zullen vanaf 1 november aanstaande beginnen met het aanpassen
van het woongedeelte aan hun wensen. Dit zou voor enige overlast kunnen zorgen en
mogelijk zelfs kunnen betekenen dat er minder of geen behandelingen gegeven kunnen
worden. Maar voor de aankoop van onze thuisverzorgingsproducten kunt u altijd in de salon
terecht! Gezien de omstandigheden verzoeken wij u echter wel hiervoor eerst contact met
ons op te nemen …
Aanbiedingen zullen in de toekomst via WhatsApp verzonden worden. Mocht u geen
prijs stellen op dit soort berichten, zullen wij het u niet kwalijk nemen als u ons nummer
blokkeert … Wanneer u ook onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich
eenvoudig uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.
Er verandert binnenkort dus heel veel, maar u blijft van harte welkom!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

