
                      
 
 
 
Overzicht pedicures aangesloten bij Laurens BuurtPas 
 
 

Naam Contact Werkgebied Werkzaamheden: Tarief 

Eva’s Voetstuk 06-41 50 83 85 
info@evasvoet
stuk.nl 
 

R’dam- 
Schiebroek & 
Hillegersberg 

Pedicurebehandelin
g 
Voetreflexmassage 
 
Behandeling aan 
huis 

€ 25,- 
€ 30,- 
10% 
korting 

Els Bersma 06-28 42 80 28 
elsbersma@g
mail.com 
 
www.pedicure-
elsbersma.nl 
 

Capelle a/d IJssel  
Krimpen a/d 
IJssel  
IJsselmonde 
Lombardijen 
Zuidwijk 
Pendrecht 
Charlois 
Alexanderpolder 

(medische) 
Pedicurehandeling 
aan huis of in de 
salon: Leharstraat 
34, Capelle a/d 
IJssel 

€ 25,- (incl. 
10% 
korting) 
 

Debora Noordsij 
salon voor 
hand- en 
voetverzorging 

06-24 59 80 22 
010-486 14 00 
 
www.deborano
ordsij.nl 

R’dam Zuid, 
 salon ( 
Meerdervoortstra
at 115) of aan 
huis. 

(Medische) 
pedicurebehandelin
gen; Diabetici, 
reuma en tevens 
Oncologisch 
Voetzorgverlener. 

Vanaf 
€25,-  
Met 
BuurtPas 
10% 
korting 

Ineke 
Groenewegen 

06-401 626 39 
pedicure@inek
egroenewegen
.nl 
 
www.inekegro
enewegen.nl 

Ma t/m woe, 
vrijdag: 
Kralingen 
Crooswijk 
 

(medische) 
Pedicurebehandelin
g aan huis 

€ 28,- 
Parkeerko
sten 
worden in 
rekening 
gebracht. 

Lazise 
Pedicurepraktijk 

06- 30 16 77 
97 

Barendrecht, 
Hoogvliet 

Pedicurebehandelin
g 

€ 30,- 
10% 
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www.laziseped
icurepraktijk.nl 
 

Poortugaal 
Rhoon 
Portland 

Voetreflexmassage 
Medical Taping 
Teennagelcorrectie 
Nagels lakken 
 
Behandeling in 
salon of aan huis. 

korting 

Mobella 088- 1000 100 
afspraak@mo
bella.nl 
 

Rotterdam, 
Capelle a/d IJssel 

Basisbehandeling 
Behandeling 
risicovoet (reuma/ 
diabeet) 
 
Alle behandelingen 
zijn aan huis. 
 
https://www.mobella
.nl/boek-een-afspra
ak/ 

€ 29,- 
 
 
€ 31,70 
 
(Prijzen 
zijn incl 
10% 
korting) 

Hanny 
Spiessens 

06- 422 136 30 R’dam- 
Afrikaanderwijk 
en aangrenzende 
wijken. 

Pedicurebehandelin
g aan huis. 

€ 18,- 

Wijkpedicure 
Meta Vlootman- 
Onderwater 

06-252 248 51 
meta@wijkped
icure.nl 
www.wijkpedic
ure.nl 
 

Rotterdam: 
Zevenkamp 
Ommoord 
Het Lage Land 
Oosterflank 
Prinsenland 
(Nieuw) 
Terbregge 

Pedicurebehandelin
g aan huis of in 
praktijkruimte 

€ 27,- 
 
(Prijs is 
incl 10% 
korting) 

Pedicure Annet 
André 

06-243 82 649 
info@pedicure
-annetandre.nl 
www.pedicure-
annetandre.nl 
 

Bleiswijk 
Berkel en 
Rodenrijs 
Bergschenhoek 

Pedicurebehandelin
g aan huis 

€ 30,- 
(incl. 
korting) 
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