Betreft: uw inschrijving bij M3 Mondzorg

Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk welkom bij M3 Mondzorg!
In deze brief informeren wij u graag over de tandheelkundige zorg die wij u kunnen bieden en de
manier waarop u zich bij M3 Mondzorg kunt inschrijven.
Binnen M3 Mondzorg in Valkenswaard, Helmond en Eersel kunt u voor uw complete
tandheelkundige zorg terecht. Onze behandelingen zijn er allemaal op gericht uw gebit in
optimale 'vorm' te houden. Preventie vinden wij dan ook van groot belang. U ontvangt ieder half
jaar een uitnodiging voor een tandheelkundige controle. Naast de reguliere zorg kunnen wij u ook
behandelingen bieden op het gebied van implantologie, orthodontie, kroon-/brugwerk, protheses,
klikprotheses, bleekbehandelingen en cosmetiek. Dit alles ondersteund vanuit ons eigen
tandtechnische laboratorium en door het M3-team voor mondhygiëne.
M3 Mondzorg verwelkomt graag nieuwe patiënten. Op het moment dat u tandheelkundig
gesaneerd bent (u bezoekt tenminste ieder jaar de tandarts voor controle en u kunt een
tandheelkundig dossier overhandigen) schrijven wij u graag in als patiënt en ontvangt u na
behandeling uw rekening via Infomedics (www.infomedics.nl). Op het moment dat u al een tijd
niet bij de tandarts bent geweest en/of geen tandheelkundig dossier heeft, behandelen wij u
uiteraard ook graag. U dient dan uw rekening na afloop van de behandeling direct in de praktijk te
voldoen. Uiteraard kunnen wij er ook voor zorgen dat uw gebit weer helemaal gesaneerd wordt
en u dan als vaste patiënt wordt ingeschreven. In beide gevallen hebben we het
inschrijfformulier/gezondheidsvragenlijst ingevuld van u nodig.
Nadat wij uw inschrijfformulier ontvangen hebben, wordt uw eerste afspraak binnen de praktijk
gepland. Wij nemen daarvoor contact met u op. Het kan enige tijd duren alvorens deze afspraak
plaatsvindt. Dit kan variëren van 1 tot 2 maanden.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie of anderszins dan staan wij u graag
te woord. Wij hopen u binnenkort in onze praktijk te mogen verwelkomen.
Alvast dank voor uw vertrouwen.
Namens het hele M3-team een vriendelijke groet!
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