Utrecht Dental viert veertigjarig bestaan met vele noviteiten
Utrecht Dental bestaat dit jaar veertig jaar. Sinds 1974 doet Utrecht Dental haar uiterste best om haar
klanten te voorzien van het beste advies en gedegen service. Om dit te vieren komt het dental depot met
diverse noviteiten en een zeer aantrekkelijke beursaanbieding die met name interessant is voor de
ondernemende tandarts die op zoek is naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Directeur Remon Van
Rijn: “Wij bieden een complete tandheelkundige behandelkamer aan voor € 28.995,- inclusief een
behandeleenheid van Dentalmatic (de voorganger en opvolger van Eurodent) met 5 jaar
fabrieksgarantie, operatielamp, compressor, afzuigmotor, röntgensysteem, sterilisator en kastenset. Een
vergelijkbare behandelkamer voor mondhygiënisten is beschikbaar vanaf € 26.490,-. Het
praktijkontwerp, aansturen van het gehele bouwproject, turn-key installatie, training en instructie van
de apparatuur zijn bij de prijs inbegrepen. Evenals het kosteloos regelen van de financiering. Er zijn
diverse financieringsvormen bij verschillende financiers mogelijk. Vanwege ons 40-jarig jubileum heeft
Utrecht Dental een leaseactie: 40 maanden leasing tegen 4,0% rente. Tot slot hanteert Utrecht Dental
scherpe onderhoudstarieven, waarbij de beste service al 40 jaar voorop staat.
Nieuw is ook dat het Utrechtse depot zich op de beursvloer samen met Dental Ergonomics presenteert,
het bedrijf dat ze vorig jaar overnam. “Utrecht Dental is het hoofdmerk, Dental Ergonomics moet je zien
als ons merk gespecialiseerd in Scandinavische ergonomische oplossingen”, aldus Van Rijn. Naast
introductie van nieuwe behandelunits en röntgenapparatuur door Utrecht Dental, zal Dental Ergonomics
de Pulse-unit introduceren. Het gaat om een unit geschikt voor ergonomisch werken naar het principe
van Fourhanded Dentistry, een werkwijze voor tandarts en assistent die in Scandinavië al veel wordt
toegepast. Graag tot ziens op de Dental Expo waar we alle nieuwe producten met alle plezier aan u
demonstreren.

Passie voor uw praktijk:
 Complete turn-key praktijkinrichting en -ontwerp
 Persoonlijk advies over o.a. leasing, ergonomie, hygiëne en röntgen
 Landelijke servicedienst: binnen 4 tot 8 uur ter plekke bij storingen
Passie voor uw portemonnee:
 Laagste prijsgarantie op ons gehele assortiment A-merken
 Scherpe uurtarieven en voorrijkosten
 Gratis advies, tekenwerk, project management, installatie en instructie

Over Utrecht Dental

Utrecht Dental is een toonaangevend dental depot gespecialiseerd in turn-key totaalinrichting en
dentale apparatuur voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten, kaakchirurgen, tandprothetisten
en dierenartsen. De afgelopen 40 jaar hebben wij meer dan 1.000 praktijken ingericht en zijn wij
ISO-9001 gecertificeerd. Het is onze passie apparatuur te vinden die bij jouw praktijk en manier van
werken past. Je bent verzekerd van onze laagste prijsgarantie: als je hetzelfde product binnen 4 weken
na aanschafdatum elders goedkoper vindt, betalen wij het verschil terug.
Bij inrichting van de praktijk verzorgen wij gratis het benodigde tekenwerk, projectmanagement, de
installatiewerkzaamheden en gebruikersinstructie. Inclusief advies over WIP-richtlijnen en Kern Energie
Wet. Indien gewenst, begeleiden wij jou bij de financiering. Zo heb je de keuze uit meerdere
financieringsvormen bij verschillende banken. Al deze kennis is in huis aanwezig.
Ook kunnen wij, met jouw of onze partners zoals aannemer, loodgieter, elektricien, interieurbouwer
e.d., de turn-key oplevering van jouw professionele praktijk verzorgen. Jij geeft aan welke specialisten er
in jouw netwerk beschikbaar zijn en wij vullen dat aan met bij ons bekende en door ons beproefde
partijen. jij of wij verzorgen de integrale coördinatie. Zo kunnen we samen onze kennis combineren en in
de meest optimale samenstelling jouw droompraktijk realiseren en tegelijkertijd de portemonnee
sparen. Gratis.
Omdat het onze passie is te ontzorgen, van idee tot realisatie en van installatie tot onderhoud

Namens het commerciële team van Utrecht Dental & Dental Ergonomics
Remon van Rijn, Gaston van Amerongen, Marten Beijlsmit, Jelte Veldman, Johan Mevissen en Don
Palinckx
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Complete praktijkinrichting en -ontwerp
Advies over hygiëne, röntgen en ergonomie
Ondersteuning >1.000 tandheelkundigen
40 jaar praktijkervaring
ISO 9001 gecertificeerd

#
#
#
#
#

24-uurs service hand- en hoekstukken
15 ervaren en gekwalificeerde service technici
Laagste prijsgarantie
Lease, verhuur en bruikleen van apparatuur
Snelle service en betrouwbaar onderhoud

Utrecht Dental B.V., Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht, Telefoon: 030-241 01 30, E-mail
info@utrechtdental.nl

