Nieuwsbrief zomer 2013
Welkom
Vanaf augustus aanstaande mogen wij Soefia
Archin als stagiaire verwelkomen. Soefia zit in het
tweede
jaar
van
de
opleiding
voor
tandartsassistentes in Hoogeveen en zal op de
woensdag en donderdag in onze praktijk aanwezig
zijn. Haar stage duurt tot en met januari 2014.

Verbouwing
Onze praktijk heeft een ware metamorfose
ondergaan! En wat een fijne, positieve reacties
hebben we gekregen op de ruimte die we nu
hebben en de ontvangst bij de balie! Momenteel
wordt
er
hard
gewerkt
aan
meer
parkeergelegenheid rond de praktijk. Hierdoor
ondervindt u mogelijk hinder omdat er met groot
materiaal op de huidige parkeerplaatsen wordt
gewerkt en er weinig of geen ruimte is om te
kunnen parkeren. U kunt uw auto vrij parkeren aan
de Beilerstraat of aan de Port Natalweg.

NMT FenCs / InfoMedics
Recent is ons factoringbedrijf NMT FenCs
overgaan op een naamswijziging: Infomedics.
Als patiënt zult u hier weinig van merken. U blijft
de facturen ontvangen van Uwnota.nl. Ook de
website, www.uwnota.nl blijft bestaan. Geeft u
de voorkeur aan persoonlijk contact? Dan kunt
u, net als nu, bellen met de Servicedesk, 0900
7777771. ( 0,10 eurocent per minuut)

De Jong sr 40 jaar tandarts!

Verzekeringen

Onlangs mochten wij vieren dat H.J. de Jong, (sr)
40 jaar tandarts is! Een hele mijlpaal! En wat is er
veel veranderd in die 40 jaar binnen de
tandheelkunde, leuk om daar eens over te praten
met elkaar!

Tandartsenpraktijk de Jong heeft contracten
afgesloten met de Menzis Groep (Menzis,
Anderzorg en Azivo), de basisverzekering (jeugd)
van Zilveren Kruis/Achmea en de VGZgroep.(Unive,VGZ,IZA,IZZ)
Wanneer u bij de Menzis-groep en de
basisverzekering (jeugd) van Zilveren Kruis/Achmea
of de VGZ groep verzekerd bent, zullen wij de
behandelingen rechtstreeks declareren bij deze
zorgverzekeringen. U hoeft de nota niet voor te
schieten. Indien u een aanvullende tandheelkundige
verzekering heeft, zal na aftrek van het niet
vergoede deel, uw verzekeraar een restfactuur
sturen.

Nieuwe patiënten
Er is ruimte voor aanname van nieuwe patiënten!
Inschrijven geschiedt via onze website:
www.tandartsenpraktijkdejong.nl, bellen mag ook:
0592 317570, het kan zijn dat de inschrijving op dat
moment niet voltooid kan worden, er wordt dan op
een later, rustiger tijdstip teruggebeld.

Ruimere beltijden
Vanaf heden kunt u onze praktijk ’s middags tot
16.00 telefonisch bereiken. De spoedlijn blijft
vanzelfsprekend vanaf 8uur tot 17 uur beschikbaar.
Telefoonnummer (geen spoed ) 0592 317570
Spoed: 0592 302430

Tip!: stuur deze restnota altijd op naar uw
zorgverzekeraar.
Wanneer u niet verzekerd bent bij de Menzis-Groep,
de basisverzekering (jeugd) van Zilveren
Kruis/Achmea of de VGZ-groep ontvangt u de nota
van InfoMedics.
Bent u wel verzekerd bij de VGZ groep, maar u
heeft geen tandheelkundige verzekering? Dan
ontvangt u de nota ook van InfoMedics

Eigen risico
Is het eigen risico van € 350,- ook van
toepassing op de tandarts? Nee, dit geldt alleen
voor zorg uit de basisverzekering. In de
tandheelkunde zit alleen de volledige prothese
(kunstgebit) voor 75% in de basisverzekering. Bij
goedkeuring van een implantaat gedragen
kunstgebit geldt een wettelijke bijdrage van 125
euro per kaak. Tandartskosten worden (gedeeltelijk)
vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering.
Hierop geldt geen eigen risico. De vergoeding
van de tandarts voor de jeugd t/m 17 jaar. Deze
wordt ook in 2013 voor 100% vergoed .

Meer informatie vergoeding tandartszorg
Wilt u precies weten welke tandartsbehandelingen u
vergoed krijgt? En onder welke voorwaarden?
Raadpleeg dan de polis van uw zorgverzekering of
neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Zie ook www.allesoverhetgebit.nl
Met vriendelijke groet,
Team Tandartsenpraktijk de Jong

Beilerstraat 179
9401 PJ Assen
0592- 317570
Email: info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Website: www.tandartsenpraktijkdejong.nl

