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AVG
Op 25 mei a.s. treedt de AVG-wet (wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in werking.
In Balans met massage hecht veel waarde aan de bescherming van de
persoonsgegevens. In het Privacybeleid wil ik heldere en transparante informatie geven
over hoe ik omga met deze gegevens. Ik doe er alles aan om de privacy van mijn
cliënten te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In Balans
met massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Privacybeleid is op
mijn website te vinden. Als je naar aanleiding van mijn beleid nog vragen of
opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op.
Naar de website

Vaderdag - 17 juni Binnenkort ga je wellicht weer op zoek naar een Vaderdag-cadeau. Geef dit jaar eens
een bon.
Een massage-cadeaubon blijft leuk om te krijgen of te geven, ook voor vaders. De bon
wordt op een originele manier ingepakt en voorzien van een kleine attentie. De bon is
op te splitsen in tijdsduur: dat wil zeggen dat een bon van een uur niet -ineens- voor
het volledige uur verbruikt hoeft te worden. Dat is twee keer genieten!
informatie over de massage-cadeaubon

Zwangerschapsmassage
Bij In Balans kun je ook terecht voor een zwangerschapsmassage. Deze zachte, ontspannende
massage wordt als heel prettig ervaren. Het is een moment voor jezelf om even helemaal tot rust
te komen. Ook verzacht het de pijnklachten. De massage kan altijd aangepast aan de wensen en de
mogelijke klachten. Lees op de website vanaf wanneer een zwangerschapsmassage kan worden
ontvangen.
Informatie over zwangerschapsmassage

Je kunt PINNEN in mijn praktijk!
Contactgegevens

Bereikbaarheid
In Balans met massage is goed te bereiken.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
De praktijk bevindt zich op de 1e etage.
Let op: er is geen lift aanwezig.

De openingstijden vind je op mijn site.

Adresgegevens
Irna Temmink-Haarman
NGS Wellnessmasseur
Torenvalk 8
8103 GK Raalte

06 - 38 65 12 27
E-mail: info@inbalansmetmassage.nl
Website: www.inbalansmetmassage.nl
Wil je mijn Nieuwsflits niet meer ontvangen? Meld je dan af via onderstaande link.
Afmelden van deze mailinglist

Facebook

Twitter
Volg mij op Twitter voor de meest
actuele berichten.

Like mijn Facebook-pagina en blijf
op de hoogte van het laatste nieuws

Torenvalk 8, Raalte, 8103 GK

en de aanbiedingen.

