COnTACT

ROUTe BeSCHRIJVInG

U kunt ons telefonisch bereiken:

Vanuit Waalwijk: Volg de A59 richting Rotterdam. Bij
knooppunt “Hooipolder” neemt u de A27 richting Utrecht.
Eerste afrit Geertruidenberg/Raamsdonksveer afslaan.
Onderaan de afrit linksaf. Op de rotonde rechtdoor richting
Raamsdonksveer. Bij het derde verkeerslicht rechtsaf. U ziet
“De Tandarts” aan uw rechterzijde.

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur
onder telefoonnummer: 0162 - 521546
Voor spoedeisende hulp zoals ongevallen en nabloedingen,
kunt u ‘s avonds en in het weekend de dienstdoende
tandarts bereiken via telefoonnummer: 0162 - 424024
e-mail
website

info@naar-de-tandarts.nl
www.naar-de-tandarts.nl
www.facebook.com/
detandartsraamsdonksveer

In de hoop u naar behoren te hebben geïnformeerd.
Namens het team,
Roland Wiertz
Tandarts Implantoloog

Vanuit Rotterdam/Made: Volg de A59 richting Waalwijk.
Neem afslag Raamsdonksveer, 500m voor Knooppunt
Hooipolder. Ga op de kruising linksaf. Na drie rotondes recht
oversteken rijdt u het centrum van Raamsdonksveer in. Na
het centrum gaat u op de volgende rotonde rechtdoor en
daarna met de bocht mee naar rechts. Bij het eerstvolgende
verkeerslicht linksaf. U ziet “De Tandarts” aan uw
rechterzijde.
Vanuit Gorinchem: Volg de A27 richting Breda. Neem
afslag Geertruidenberg/Raamsdonksveer. Op de rotonde
tweede afslag richting Raamsdonksveer. Bij het derde
verkeerslicht rechtsaf. U ziet “De Tandarts” aan uw
rechterzijde.

WeLKOM BIJ De TAnDARTS
Een goede zorgrelatie begint met duidelijke
communicatie.
Daarom hebben wij voor u als patiënt deze
folder samengesteld.
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Onze WERKWIJZE

pRAKTIJKFILOSOFIE

Het eerste consult is een kennismaking.
Wij hechten veel waarde aan dit consult omdat het
de basis zal vormen voor een hopelijk langdurige
relatie.

Om u de beste en meest moderne tandheelkundige
behandelingen te kunnen bieden, stellen wij hoge
eisen aan bij- en nascholing van ons gehele team.
Wij zijn onder andere lid van de NVOI, NVvE en
NVvP, zodat wij per vakgebied up to date blijven.
Verder zijn wij aangesloten bij de associatie
Nederlandse tandartsen (ANT).

Het consult bestaat uit het bespreken van uw algemene
gezondheid, het evalueren van uw wensen en/of klachten en
een uitgebreid onderzoek van uw mond, gebit en tandvlees.
Röntgenfoto’s zijn essentieel voor een goede diagnose
en zullen tijdens uw eerste consult gemaakt worden. Aan
het eind van het consult zullen wij de status van uw gebit
inclusief het behandelplan met u bespreken. Indien gewenst
ontvangt u van ons een gespecificeerde kostenbegroting.
In complexe situaties kunnen wij in overleg met u een
vervolg afspraak maken voor het opstellen van een
uitgebreid behandelplan. Hiervoor zijn studiemodellen
en kleurenfoto’s van uw mond noodzakelijk. In een derde
afspraak zal het behandelplan met u worden besproken.
De kosten hiervoor inclusief het opstellen van het
behandelplan bedragen ca. € 280 euro.
Indien u een afspraak verzuimt of binnen 24 uur voor de
geplande afspraak afbelt, kan de vrijgevallen tijd in rekening
worden gebracht. Het door ons gehanteerde tarief per 5
minuten vrijgevallen tijd is € 15,-.
Tevens verwachten wij van u dat u minimaal jaarlijks op
controle komt.

KWALITEITSGARANTIE

Indachtig het gezegde: “Heeft u een klacht, vertel het ons;
bent u tevreden, vertel het anderen”, hechten wij er veel
waarde aan dat u eventuele klachten met ons bespreekbaar
maakt, zodat wij er alles aan kunnen doen om uw klacht
adequaat op te lossen.
Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van
de ANT. Voor verdere informatie kunt u terecht op:
www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts

Tarieven en Nota’s
Achter elke glimlach schuilt een mens.
Persoonlijke benadering staat daarom hoog
in ons vaandel. Wij zullen er alles aan doen
uw gebit gezond en mooi te houden en indien nodig - gezond en mooi te maken.
Adequaat dagelijks onderhoud van uw gebit
is echter essentieel voor het behoud van
een stralende en gezonde lach.
Wij verwachten daarom van onze patiënten
een optimale mondhygiëne.

De nota van De Tandarts is opgebouwd uit
de verschillende verrichtingen die tijdens de
behandeling hebben plaatsgevonden. Elke
verrichting is aangeduid met een code, waaraan
door de overheid een tarief is gekoppeld.
Onze nota’s worden verzorgd door factureringsbedrijf
uwnota.nl. Voor vragen over uw nota kunt u met uwnota.nl
telefonisch contact opnemen: 0900 - 0400633.
Indien nota’s door uwnota.nl wegens betalingsachterstand
niet meer worden geaccepteerd, zal elke vorm van
behandeling worden opgeschort.

