
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Als gediplomeerd pedicure ben ik 
aangesloten bij de landelijke 
brancheorganisatie voor pedicures: 
ProVoet. Ik volg regelmatig 
workshops en lezingen om mijn 
kennis actueel te houden en uit te 
breiden.  

 

Meer informatie of direct een afspraak 

maken? Bel: 0630271009 

maandag t/m vrijdag 09:00-21:00 uur 

 

Annelies Alderse Baas - Moro 
Hyacinthstraat 6, 3812 WJ Amersfoort 

0630271009          
www.voetenzeker.nl 
info@voetenzeker.nl 

 
BEHANDELINGEN EN PRIJZEN 
 

 Basisbehandeling  
compleet  € 25 
Knippen van de nagels, 
verzorging nagelomgeving, 
kleine eeltlocatie/likdoorn/ 
behandeling van een mycose- 
(schimmel) nagel/ 
ingroeiende nagel. 

 Basisbehandeling extra 
compleet  € 28/€ 30 
Een meer uitvoerige 
behandeling van bijvoorbeeld 
grotere eeltlocatie's, 
meerdere mycosenagels 
en/of (meerdere) 
likdoorns/ingroeiende nagels. 

 Deelbehandeling  € 20 
Voor het specifiek knippen 
van de nagels, verwijderen 
van een likdoorn e.d. 

 Voetmassage kort € 12,5 
 Voetreflexmassage € 27,50/ 

€ 32,50 
 Voetbad  € 7,50 
 Voetbad deluxe € 17,50 

Inclusief voetmassage  
 Toeslag ambulant  € 2,50/€ 5 

 

 
 

   De persoonlijke & betaalbare 

pedicurepraktijk in Amersfoort 

http://www.voetenzeker.nl/


 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE BEHANDELING 

Als pedicure weet ik hoe belangrijk het is om uw 
voeten goed te verzorgen. Vermoeide of zelfs 
pijnlijke voeten kunnen u flink belemmeren in 
uw dagelijkse gang van zaken. 
 
Als u bij mij komt voor een behandeling, voer ik 
een voetonderzoek uit en ga met u na wat uw 
wensen en eventuele voetklachten zijn. Tijdens 
de behandeling verzorg ik de nagels en 
verwijder indien nodig eelt en/of likdoorns. Ik 
verhelp kleine ongemakken veroorzaakt door 
ingroeiende en/of schimmelnagels. Ik beëindig 
de behandeling met het incrèmen van de 
voeten en een korte voetmassage.  
Ook kunt u bij mij terecht voor een 
voetreflexmassage. Alle lichaamsdelen en 
organen staan in verbinding met ‘reflexzones’ 
op de voeten via zenuw- en energiebanen. Door 
voetreflexmassage worden deze banen geraakt 
en worden de bloedsomloop en de lymfe-
stromen gunstig beïnvloedt. De massage zorgt 
voor het verlichten van stress en spanning. 
 
 

Annelies Alderse Baas - Moro& Zeker! 
 DE PEDICURE 

Mijn naam is Annelies Alderse Baas - Moro. Als gediplomeerd pedicure ben ik in januari 2014 
mijn praktijk aan huis begonnen, waarin ik u graag ontvang. Daarnaast behoort een behandeling bij 
u thuis (ambulant) ook tot de mogelijkheden! Ik werk ook graag voor ouderen die zelf hun voeten 
niet meer zo goed kunnen verzorgen. 
 
 
 
 
 
 

EXTRA’S 

Nadat uw voeten zijn behandeld, kunt u bij 
mij ook terecht voor: 

 een ontspannen voetbad en 
uitgebreide voetmassage; 

 advies en aankoop van bijv. een 
voetencrème, voetenbad, 
klovenzalf of nagelolie; 

 advies over aanschaf van klein 
hulpmiddel (bijv. kousje). 

 
ADVIES 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld: 
 schimmelnagels; 
 eelt/likdoorns; 
 droge huid;  
 overmatig transpireren van de 

voeten; 
 pijnlijke voeten; 
 de juiste schoenen? 

Samen zoeken wij naar een oplossing en 
indien nodig verwijs ik u door naar 
een gespecialiseerde collega of huisarts. 
 
 

 
 

Verwen uw voeten eens bij Voet & Zeker! 


