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AVOND UREN
Zien wij u een keer in de avond?

DEZE KEER
IN ONZE
NIEUWSBRIEF:
Avond uren
Gebitsverzorging
Factuurvragen
Verhuisd?
Einde jaar

Zoals u misschien al heeft gemerkt zijn wij bezig met een
pilot om naast onze reguliere openingstijden ook twee
avonden per week open te gaan.
Op dit moment zijn wij elke dinsdagavond en elke eerste
donderdag-avond van de maand geopend. Onze
mondhygiëniste Paula is de dinsdagavond werkzaam tot
20:30 uur en onze tandarts Dionne elke eerste donderdag
van de maand tot 20:30 uur voor bijvoorbeeld een
pijnklacht, afgebroken tand of kies of gewoon een
kennismaking.
Tijdens deze avonden maken wij gebruik van onze
deurbel. Heeft u een afspraak? Druk dan op de deurbel
aan de buitenzijde van de entree, zodat wij de deur voor
u kunnen openen.
Wij zien u ook graag in de avond bij Tandarts Smile!
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GEBITSVERZORGING

FACTUURVRAGEN

Tips & tops voor uw mondhygiëne

Vraag over een openstaande factuur?

- Gebruik een elektrische tandenborstel indien mogelijk.
- Maximaal 7 eet- drinkmomenten per dag, niet de gehele
dag door. Water mag wél de gehele dag door!
- De beste poetsmomenten zijn in de ochtend na het
ontbijt en in de avond vlak voor het slapengaan (min 2
keer per dag).
- Drink na iedere inname van een voedingsmiddel (ook
het drinken van vruchtensap e.d. een goede slok water!).
Dit neutraliseert de suikers en zuren in de mond.
- Leg uw ragers of flosdraad in het zicht waardoor u deze
vaker gebruikt.
- Poets ook uw tandvlees en uw tong.

Hiervoor verwijzen wij u graag door naar Anders Medical
Factoring via https://www.andersmf.nl/contact/. Zij
kunnen u direct de juiste informatie geven betreft uw
factuur.

Heeft u kinderen? Doe de test! Een gezond gebit is
kinderspel!
https://www.allesoverhetgebit.nl/nieuws/nul-gaatjesvoor-je-kind-hoe-doe-je-dat

Ook via https://www.mijnandersnota.nl/ kunt u
eenvoudig uw factuurzaken regelen en vindt u alle
informatie die u nodig heeft. Ook een kopie opvragen
voor uw administratie kan hier eenvoudig. Heeft u een
factuur per e-mail ontvangen, maar kunt u deze niet
openen? Controleer welke gegevens van u bij ons bekend
zijn in de praktijk. Wellicht is er een ander mobiel
nummer bij ons bekend?
Kunt u uw factuur wel downloaden maar niet inzien?
Check in dát geval altijd even de ‘Downloads’ map op uw
(mobiele) apparaat. Vanuit daar kunt u de factuur inzien
en direct betalen via iDeal.
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VERHUISD?

EINDE JAAR

Stel ons hiervan op de hoogte!

Op naar 2022...

Bent u pas verhuisd of woont u tijdelijk op een ander
adres? Geef ons uw nieuwe adres dan alstublieft op tijd
door.

Het is bijna zover, we lopen tegen het einde van het
jaar en de feestdagen zijn alweer in aantocht.

Dit kan telefonisch, per e-mail of aan de balie. Hiermee
zorgt u ervoor dat uw gegevens altijd up to date zijn zowel
bij ons als bij ons facturatiebureau Anders wanneer er
bijvoorbeeld een nota per post moet worden verstuurd.
Heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Ook
dit vernemen wij graag tijdig van u, zodat wij u indien
nodig kunnen bereiken.

Wij nemen een korte break, in week 52 van
vrijdagmiddag 24 december 2021 13:00 uur tot
maandag 3 januari 2022 zullen wij gesloten zijn.
Tijdens onze afwezigheid kunt u terecht bij de
reguliere spoeddienst via telefoonnummer 09008602.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en vooral
een gezond 2022 toe!

