Podotherapie Praktijk Boot de Vocht Sponsor in Goodiebag
Mogen we u feliciteren?
Grote kans immers dat u de Venrayse Singelloop of
Podotherapie Boot de Vocht Wandeltocht heeft uitgelopen!
En??
Lekker gelopen?

Smaakt deze tocht naar meer?
Of toch last van uw voeten?
In beide gevallen kan Podotherapie Praktijk Boot de Vocht iets voor u
betekenen. Niet alleen voor alle deelnemers aan Loop of Wandeltocht,
maar ook voor alle vrijwilligers!
Toch last van uw voeten?
Dan zijn wij de experts bij uitstek
om daar iets aan te doen!

Voor alle witte en gele
startbewijzen van de
wandeltochten plus voor
alle renners en vrijwilligers

Smaakt deze tocht naar meer?
Dan laten we het graag
over aan de experts van
Pannenkoekenhuis de Perdstal
om daar iets aan te doen!

Alleen voor alle gele
startbewijzen van
de Wandeltochten bovendien

Voorwaarden Korting witte en gele startbewijzen, renners, vrijwilligers:


Maak een afspraak en geef aan dat u in het bezit bent van de bon



Print de kortingsbon of print bovenstaande pagina en lever deze in,
samen met uw originele witte of gele startbewijs van de
Podotherapie Boot de Vocht Wandeltocht. Van renners en
vrijwilligers die geen startbewijs hebben ontvangen, wordt
deelname aan Singelloop of vrijwilliger geverifieerd



U kunt aangeven of u “gewone” steunzolen of sportsteunzolen
wenst. Bent u sporter? Dan adviseren wij u om (ook)
sportsteunzolen te kiezen. Deze zijn specifiek afgestemd op de
sport die u beoefent. Bijvoorbeeld: extra demping voor lopers,
stroever afdekmateriaal voor tennissers en squashers, soepel
materiaal voor dansers, etc etc



Bij een aanvullende zorgverzekering is de korting op één paar
podotherapeutische steunzolen gemaximeerd op € 54,95



Bij een basis zorgverzekering bedraagt de korting op één paar
podotherapeutische steunzolen standaard € 40,=



Wordt uw eerste paar steunzolen volledig vergoed door uw
zorgverzekering? Dan is de kortingsbon van toepassing op uw
tweede paar steunzolen



Korting op consulten is niet mogelijk



Steunzolen met inlevering van kortingsbon, kunt u tot uiterlijk 31
januari 2019 laten aanmeten. Let eventueel op de vergoeding van
uw ziektekostenverzekering 2018 / 2019



Maximaal één kortingsbon per deelnemer aan Singelloop,
Wandeltocht of per vrijwilliger



U mag de kortingsbon aan een ander cadeau doen. Die persoon
dient dan de naam van de deelnemer of vrijwilliger te laten
verifiëren



De korting geldt uitsluitend voor steunzolen aangemeten na 07
oktober 2018

Voorwaarden Smaakt Naar Meer gele startbewijzen:


Print de kortingscoupon of print bovenstaande pagina en lever deze
in bij Pannenkoekenhuis de Perdstal, samen met uw originele gele
startbewijs van de Podotherapie Boot de Vocht Wandeltocht



Geef bij binnenkomst bij Pannenkoekenhuis de Perdstal aan dat u in
het bezit bent van een bon



Kortingscoupon is inwisselbaar op een kinderpannenkoek naar keuze



Eén coupon per gezelschap en niet te combineren met andere acties



Op zondag gezelschappen >6 personen uitsluitend na reservering

En??
De Singelloop of Wandeltocht uitgelopen? Gefeliciteerd!
Of:
Als vrijwilliger behulpzaam geweest? Bedankt! Graag tot volgend
jaar!

