
Inspire2Move · Jan Landmanstraat 12 · 3785 LV Zwartebroek · info@inspire2move.nl · www.inspire2move.nl 
KvK nr 66841224 · BTW nr NL856720082B01 

 

 
Nieuwsbrief December 2016 
 
 
Het is alweer bijna kerst, wat is het jaar omgevlogen. 
 
We zijn de laatste maanden actief geweest met: 
 

 Prisca heeft haar massage opleiding tot allround 
masseur met succes afgerond.  
Ook heeft zij gelijk wat specialisaties afgerond zoals; 
Zwangerschapsmassage 
Cursus baby massage 
Hydrakussen massage 
Hotstone massage 
Klachtgerelateerde massages voor nek, schouder, lage 
rug en fibromyalgie.  
 
Zij is de laatste maanden al vol op aan het masseren en 
wij zijn erg blij met de goede feedback die wij gekregen hebben. 
Prisca gaat in Januari beginnen met het geven van de cursus babymassage. 
Ouders leren dan hoe ze hun baby kunnen masseren, maar ook hoe ze huiltjes en signalen 
van hun baby kunnen herkennen. De cursus kan een op een gegeven worden, maar ook in 
kleine groepen. 
 
Wilt u ook eens een massage van Prisca ervaren, neemt u dan gerust contact met ons op of 
reserveer online.  
Op onze website www.inspire2move.nl/massages vindt u alle informatie over de massages. 
 

 Net voor de zomer zijn we begonnen  met  het accepteren van pinbetalingen. 
Dit bevalt ons  goed en we hebben besloten om vanaf 1 Januari compleet over te gaan op 
pinbetalingen. De voornaamste reden is dat dit ons enorm veel tijd scheelt in de 
administratie. U kunt ook cash betalen na de behandeling of als u online een reservering 
maakt, kunt u ervoor kiezen om gelijk met Ideal te betalen. De transactie met pin is binnen 1 
minuut gedaan en u krijgt direct aan betalingsbewijs per mail van Izettle als u dat wenst. 
Daarnaast blijft u per maand een factuur met overzicht van behandelingen en benodigde 
coderingen ontvangen die u nodig heeft voor uw declaraties bij uw zorgverzekering.  
 

 Sinds deze maand hebben wij er een nieuwe massage locatie bij. Prisca kan massages 
inplannen bij Personal Fitness Nederland in Apeldoorn. 
Prisca komt uit Apeldoorn en heeft daar nog vele contacten en vond het leuk om een 
massage locatie in Apeldoorn te hebben. Kent u mensen in Apeldoorn, dan hopen wij dat u 
Prisca wilt aanbevelen voor een massage. 
 

 Zoals velen van u al gemerkt hebben, hebben wij 2 
nieuwe behandelbanken. 
Op onze locatie in Terschuur en Nijkerk staan nu 
elektrische behandeltafels.  
Dit is niet alleen prettig voor onze werkhouding, maar 
ook prettig voor de cliënt die op de bank ligt, omdat 
de bank in verschillende standen gezet kan worden, 
wat alle posities comfortabeler maakt. 
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Voor de komende periode hebben wij weer een paar mooie ontwikkelingen op de planning staan: 
 

 We zijn voornemens  een hal naast onze locatie in Terschuur te gaan huren voor 
oefentherapie en sport- en trainingsruimte. We hebben hierover al een positief gesprek 
gevoerd met de wethouder en de officiële aanvraag is ingediend bij het college van B&W. 
Zodra wij toestemming hebben van Gemeente Barneveld zullen wij in deze hal Pilateslessen 
en Smallgroup trainingen gaan geven. Ook zal het mogelijk zijn om Personal Training te 
krijgen. In de toekomst hopen wij te blijven uitbreiden met diverse fitness toestellen.  
Wij willen de hal zo snel mogelijk operationeel hebben, maar een openingsdatum is nog niet 
bekend. Voorbereidingen worden reeds getroffen.  
 

 Zoals u weet hebben wij ons ook aangemeld als geïnteresseerde om deel te nemen aan het 
nieuwe zorgcentrum van Terbroek. Wij zijn nog niet door hen benaderd voor deelneming, 
maar wij zijn hier nog steeds in geïnteresseerd. Deze nieuwe ontwikkeling betekent dus niet 
dat wij niet willen / zullen verhuizen naar het nieuwe zorgcentrum in de toekomst. Als 
praktijk komen we voor op de lijst van zogenaamde potentiële zorgaanbieders (Quick Scan).  
 

 In verband met de nieuwe locatie en de extra sport 
begeleiding die dan nodig is gaan wij opzoek naar een 
tweede fysiotherapeut/ sportinstructeur.  
Ons streven is om iemand te vinden die Peter z’n passie 
voor de vakken Fysiotherapie, Massage en Sport deelt. Dit 
zal nog een mooie uitdaging worden, maar we zijn 
overtuigd dat dit zal gaan lukken. 
 

 Volgt u ons al op Facebook? Een handig medium waar we actuele ontwikkelingen met onze 
volgers delen. Recent onder andere de ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen.  
Wij adviseren u een restitutiepolis af te sluiten zodat u altijd vrij bent in het kiezen van uw 
zorgaanbieder en de vergoedingen hoger liggen bij vrijgestelde (niet - gecontracteerde) 
praktijken zoals ook wij met Inspire2Move zijn.  
 

 Vanaf 23 December t/m 1 Januari nemen wij een weekje vakantie om tijd te hebben met ons 
gezin. Vanaf 2 Januari zullen wij weer bereikbaar zijn. 
 

 Tot slot willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zijn enorm 
dankbaar voor elke cliënt die wij mogen behandelen en voelen ons enorm gezegend met de 
vele trouwe cliënten en mooie relaties die we hebben opgebouwd en in deze fase 
opbouwen.  
Wij zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen wij staan open voor suggesties en 
vragen, u kunt ons bereiken op info@inspire2move.nl of via www.inspire2move.nl 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter en Prisca van Veen 


