
Het ProVoet  
lidmaatschap 

Volop voordeel!



Karen (43): “Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont  

ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. 

Mijn klanten zien dat terug op het bord aan de muur of op mijn 

factuur. Ik vind het heel belangrijk om je te verenigen, samen sta 

je gewoon sterker.” 

Word vandaag nog lid!
Je doel is een goedlopende praktijk waarin 
kwaliteit hoog in het vaandel staat. Wij hel-
pen je hier graag bij. Daarom promoten wij 
het pedicurevak actief bij de consument. 
Dat doen we onder andere met de jaarlijks 
terugkerende ‘Week van de Pedicure’. Tij-
dens deze week stimuleren wij consumen-
ten een bezoek aan de pedicure te brengen. 
Deze actie wordt ondersteund met lande-
lijke publiciteit. Daarnaast hebben we voor 
jouw praktijk promotiemateriaal klaarliggen 
om regionale publiciteit mee te genereren. 
Hiermee vergroten we de bekendheid van 
de pedicure in het algemeen en de ProVoet 
pedicure in het bijzonder. Daarnaast staan 
wij voor jou meerdere malen per jaar op  
diverse beurzen en evenementen. Wij  
behartigen je belangen ook bij de overheid 
en in het maatschappelijk veld. Het ProVoet 
lidmaatschap levert je veel voordelen op.

Blijf up-to-date
Jaarlijks organiseren we diverse activiteiten 
waaronder regiodagen, Algemene Leden-
vergadering etcetera.

Voor de volle 100%
Sinds jaar en dag vertegenwoordigen wij de 
belangen van al onze leden. Dat doen we 
vol overgave. Terwijl jij de voeten van je klant 
verzorgt, houden wij ons bezig met overige 
zaken die nodig zijn om je vak op een pro-
fessionele wijze uit te voeren. ProVoet be-
hartigt de belangen van haar leden bij de 
overheid en in het maatschappelijk veld:

•  Bij zorgverzekeraars; om het beroep van 
pedicure te promoten en de vergoedingen 
voor pedicurebehandelingen te bespre-
ken.

•  In de sectorkamer van SBB, de kennis-
instelling waar formeel overleg plaatsvindt 
tussen onderwijs en bedrijfsleven.

•  Door promotie van het pedicurevak bij  
zorgaanbieders in de zorgketen, zoals  
huisartsen, praktijkondersteuners, diabe-
tesverpleegkundigen, medische specialis-
ten, de thuiszorg etc.
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Je luie stoelde deur uit!

Hoe houd je 

ziektes buiten

de deur?

Een half uur matige inspanning per dag kan ziektes voorkomen.

G O E D  V OO R  ÉLK E VOET

Doe de GRATIS voet-APKGezonder leven begint met je voeten, provoet.nl
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Ieder jaar lanceert ProVoet een consumentencampagne met een nieuw thema. Schrijf je ook 
in voor de campagne van dit jaar. En ontvang de gratis toolkit met posters, flyers etcetera.
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De medewerkers van het ledenservicecen-
trum staan vijf dagen per week voor je klaar, 
om je telefonisch of via e-mail van dienst te 
zijn. Ook kun je jouw vakinhoudelijke vragen 
voorleggen aan ons team van deskundigen. 

Tel uit je winst!
Met onze collectieve verzekeringen be-
spaar je flink op je bedrijfskosten. Alle 
noodzakelijke verzekeringen sluit je  
tegen aantrekkelijke lage tarieven af. Naast  
de collectieve bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering kun je ook de inventarisgoe-
derenverzekering, goederentransport ver-
zekering en rechtsbijstandsverzekering 
Bedrijf afsluiten. De AVB is een verplicht 
onderdeel van het lidmaatschap.

ProVoet ledenservice-artikelen
De ProVoet ledenservice-artikelen zijn ex-
clusief voor (aspirant) leden. Zo zijn er vi-
sitekaartjes, afspraakkaarten, analysekaar-
ten, bedrijfskleding en duidelijke en infor-
matieve cliëntenfolders in diverse thema’s. 
Al deze serviceartikelen ondersteunen 
je bij een professionele vakuitoefening en 
zijn tegen aantrekkelijke prijzen verkrijg-
baar. Je kunt je visitekaartjes en afspraak-
kaarten ook laten bedrukken met je eigen  
gegevens. Plaats eenvoudig je bestelling via  
mijn.provoet.nl. 

Muurbord
Als gediplomeerd ProVoet-lid ontvang je het 
ProVoet-muurbord. Hiermee is voor al je  
cliënten en relaties duidelijk dat je aan 
de door ProVoet vereiste opleidings- en  
exameneisen voldoet. Voor de medisch 
pedicure is een speciaal muurbord beschik-
baar. 

Podopost
Als ProVoet-lid ontvang je automatisch de 
Podopost. De Podopost is een onafhanke-
lijk vakblad voor het voetverzorgingbedrijf. 
Via dit vakblad blijf je op de hoogte van 
alle nieuwe informatie en actuele ontwik-
kelingen. Je lidmaatschap van ProVoet is 
onlosmakelijk verbonden aan het abonne-
ment op de Podopost. ProVoet heeft een 
eigen katern (Voetenwerk) in de Podopost.

Word fan op Social Media!
Ken je onze Social Media pagina’s al? 
Ook hier laten we het belang van goede 
voetverzorging en de pedicure zien. We 
plaatsen regelmatig informatieve artikelen 
waarvan je gebruik kunt maken in je eigen 
communicatie. Ben je al fan?

Onze service

  @provoet_brancheorganisatie
  provoet (consumenten)
   provoetpedicure  

(leden)



Korting op:
•  De collectieve verzekeringen van ProVoet

•  Het abonnement op Podopost,  
onafhankelijk vakblad voor het  
voetverzorgingsbedrijf

•  Deelname aan -en registratie in- het 
Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP)

•  De entreeprijs van diverse (vak)beurzen

Gratis:

•  ProVoet-agenda (zolang de voorraad strekt)

•  Gebruik van het ProVoet-logo 

•  ProVoet-insigne 

•  Vermelding als gediplomeerd lid  
op de website (als je dit wenst)

•  Nieuwsbrieven

•  Bruikleen muurbord gediplomeerd  
en medisch pedicure

•  Aansluiting bij de geschillencommissie 
(geldt alleen voor gediplomeerde leden)

Bekijk ook onze  
commercial  

‘Als je voeten je 

handen waren...’ op  
www.youtube.com 

Daphne (25): “Toen ik mijn diploma medisch 

pedicure haalde, ben ik direct lid geworden van 

ProVoet. Het lidmaatschap biedt veel voordelen. 

Zoals kortingen op onder andere het vakblad 

Podopost en verschillende cursussen. Ik heb al 

zo’n 10 cursussen mét korting gevolgd!”

Willemien (58): “34 jaar lidmaatschap zegt 

 eigenlijk al genoeg. Klanten weten wat ze  

kunnen verwachten van een ProVoet-pedicure. 

Alle neuzen staan dezelfde kant op als het gaat 

om informatievoorziening. De folders en bedrijfs-

kleding dragen bij aan een professionele uitstra-

ling van je praktijk. Kortom, te veel voordelen om 

het niet te doen.”

Je wordt toch ook 
ProVoet-lid? 
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Kerkewijk 69
3901 EC Veenendaal
T (0318) 55 13 69
E info@provoet.nl
www.provoet.nl
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Lid worden? 
Vraag informatie aan via 

www.provoet.nl 


