
 Nieuwsbrief juni/juli 2014 05/14 

   
 

Nieuwsbrief: 
Met de vakantieperiode  voor 
de deur, de nieuwsbrief 
juni/juli. Vanaf augustus is het 
de bedoeling dat jullie weer 
maandelijks de nieuwsbrief  
zullen ontvangen! 
Een aantal van onze klanten 
zijn reeds op vakantie en de 
meeste andere klanten zullen 
de komende maanden op 
vakantie gaan. Even als vorige 
jaren verwacht ik dat er wat 
stillere periodes zullen zijn 
afgewisseld met drukke 
periodes. Dit kan betekenen 
dat er soms een beroep gedaan 
wordt op jullie flexibiliteit om 
op een ander tijdstip dan het 
gewenste tijdstip te komen 
Slenderen. In voorkomende 
gevallen zal dit altijd in overleg 
plaatsvinden. Want mocht je 
alleen op het vooraf 
afgesproken tijdstip kunnen, 
dan zullen wij hier altijd 
rekening mee houden. Als we 
eerder dicht zijn, zal altijd het 
antwoordapparaat 
ingeschakeld staan zodat jullie 
een bericht kunnen inspreken. 
Omdat het wat minder druk 
zal zijn en ook de 
medewerksters op vakantie 
zullen gaan,  zal het regelmatig 
voorkomen dat er maar één 
medewerkster aanwezig zal 
zijn. Ik wens jullie alvast een 
fijne vakantie toe. 
Els 

Vanuit de salon: 
Zoals jullie vast wel gemerkt 
hebben, is Mieke gelukkig weer 
geheel hersteld van haar 
polsbreuk.  

Aktie juni/juli:  
Wegens succes en omdat een 
aantal klanten door vakantie nog 
geen aanspraak op deze aktie 
hebben kunnen doen, wordt de 
aktie van de maanden april/mei 
verlengd. Dit betekent dat elke 
(bestaande)klant die een nieuwe 
klant aanbrengt, bij verlenging 
van het lopende abonnement 
éénmalig 50% korting krijgt of 
een gratis zonnebankkaart voor  
8 sessies á 15 minuten. Deze 
aktie geldt natuurlijk alleen als de 
nieuwe klant ook een abonne-
ment afneemt.  Daarnaast 
hebben wij een speciale 
STRANDTASSEN aktie. Door 
scherpe inkoop heb ik beslag 
weten te leggen op een aantal 
trendy strandtassen en kan ik 
deze aanbieden met 25% korting 
op de geadviseerde verkoopprijs. 
Bij deze aktie geldt wel OP=OP. 
 

Extra (vakantie) service:                
Om onze vaste klanten tegemoet 
te komen stellen wij als extra 
service naar onze klanten, jullie 
tijdens de zomermaanden in de 
gelegenheid om je lopend 
abonnement maximaal 4 weken 
(aaneengesloten) door te 
schuiven. Als je dit tijdig van te 
voren kenbaar maakt bij één 

van onze medewerksters, dan 
zal zij hiervan een aantekening 
maken. Voordeel hiervan is dat 
er geen (vaste) afspraken 
hoeven te worden veranderd en 
het scheelt gemiddeld 1 maand 
abonnementsgeld! 
 

2e lustrum: 
In september zal Slender You 
salon Joy 10 jaar bestaan. We 
zijn al volop bezig met de 
voorbereidingen hierop. In de 
volgende nieuwsbrief zal ik hier 
nader op ingaan. Om een tipje 
van de sluier op te lichten, we 
gaan er zeker een feestje van 
maken!!!! 
 

Verwenhapje: 
Gezond, lekker, licht en luchtig, 
zelf toevoegen: vriendinnen, 
zussen etc. en een mooie 
zomeravond: 1 tomaat, ½ 
lente-uitje, 3 takjes koriander, 
200 gr. gerookte zalmsnippers, 
1 el zure room, 1el paprika-
poeder. Snijd de tomaat in 
vieren, verwijder het vocht en 
de zaadlijst. Snijd het vrucht-
vlees in piepkleine blokjes. De 
lente-ui in dunne ringetjes 
snijden en de koriander fijn 
hakken. Meng de tomaat met 
de lente-ui, koriander, de 
zalmsnippers en de zure room 
tot een smeuïg geheel. Verdeel 
een schepje zalmsalade op een 
volkoren cracker of toastje en 
bestrooi het met een beetje 
paprika poeder.  

 


