
Utrecht Dental
Profiteer deze zomer van heel veel vakantievoordeel! 

BEHANDELEENHEDEN  

NU MET 5 JAAR GARANTIE

5 JAAR GARANTIE  
IN COMBINATIE  

MET EEN SERVICE
ABONNEMENT

   Bij aanschaf van een  
behandeleenheid

Aanbiedingen geldig tot en met 30 september 2022. Zolang de voorraad strekt.

VAKANTIE

VOORDEEL!

 TURNKEY MET  
ONZE 5 UNIEKE  

GARANTIES
  Fabrieksgarantie
  Ontwerpgarantie 
  Financieringsgarantie
  Servicegarantie
  Prijsgarantie

100% KORTING
OP SERVICE

ABONNEMENT
   Als u voor 30 september 2022 een 

serviceabonnement voor 5 jaar  
afsluit, ontvangt u het eerste jaar 
50% korting. Bij nieuwe apparatuur 
voor 5 jaar is het 1e jaar gratis!

UDent



XO Flex 2020

De meeste complete behandeleenheden
Bekijk de zomerse aanbiedingen!

   Het meest doordachte 

behandelconcept Flex 

verder geperfectioneerd

   Vraag naar de nieuwe 

bekledings mogelijkheden 

ook voor uw bestaande 

stoel

VANAF € 278 P/MND

Airel K2 One
  Maximale beenvrijheid

  Eenvoudige in- en uitstap

  Ingebouwd hygiënesysteem

VANAF € 149 P/MND

5 JAAR GARANTIE  
IN COMBINATIE  

MET EEN SERVICE
ABONNEMENT

Bij aanschaf van een  
behandeleenheid

VAKANTIE

VOORDEEL!

Mikrona  
Orthora 200

Eurodent Isoplus Eurodent Absolute

VANAF € 159 P/MND VANAF € 189 P/MND VANAF € 254 P/MND

   Ook als plafondunit, split unit, 

met hangende slangen of als  

cart verkrijgbaar

   Uw ideale verlengstuk: intuïtieve 

bediening en informatief display

   Geïntegreerde waterhygiëne 

oplossing



MyRay X9 Pro

Zomerse aanbiedingen! 
MyRay digitale koploper in aantoonbare kwaliteit

   Staand of hangend te plaatsen
   Volledig automatische lengteherkenning  
en laser geleide patiëntpositionering

   MRT: laagste stralingsbelasting
   Bediening via digitaal display, (mini-)pc of tablet

VANAF € 539 P/MND

2D MET PANCEPH

VANAF € 273 P/MND

2D RÖNTGENSYSTEEM 3D CONEBEAM RÖNTGENSYSTEEM

VANAF € 694 P/MND

Acteon X-Mind 
Prime 3D

3D RÖNTGENSYSTEEM

VANAF € 741 P/MND

MyRay RXDC 
eXTend

NU VOOR € 2.895 

X5 MyRay Air 2D/3D systeem

   Ceph arm zowel links als  

rechts mogelijk

   Lage stralingsdosis

   Gedetailleerde 3D reconstructies

   Combineert 2D- en 3D toepassingen

   DC röntgensysteem 

   focal spot van 0.4 mm

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

VAKANTIE

VOORDEEL!
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Zomerse aanbiedingen! 
Profiteer van heel veel vakantievoordeel 

UDent kast UDent U-verlichting

NU VOOR € 1.895 VANAF € 2.995 

MELAtherm 10

NU VOOR € 499 
VAN € 613

Faro MC01 RL hoekstukken

NU VOOR € 479 
VAN € 586

NU VOOR € 599 
VAN € 735

Melag 41B+ 
Evolution autoclaaf

GEGARANDEERD 
DE LAAGSTE PRIJS

GEGARANDEERD 
DE LAAGSTE PRIJS

Hoekstuk rood
1:5 met licht

Hoekstuk blauw 
1:1 met licht

Hoekstuk groen 
5:1 met licht

Castellini C17
sterilisator

NU VOOR € 4.250

Castellini C17 
Plus sterilisator

NU VOOR € 4.650 

Castellini  
C-Platinum

NU VOOR € 5.495 

VAKANTIE

VOORDEEL!
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Voordelen van een serviceabonnement!

Wij blijven deze zomer in Utrecht en staan ook tijdens de vakantiemaanden 

voor u klaar. Mocht u van plan zijn enige tijd elders door te brengen, dan 

hebben wij goed nieuws voor u: het is weer tijd voor de Vakantie check-up 

Actie. Tijdens uw afwezigheid dragen wij graag zorg voor uw micromotoren 

en hand- en hoekstukken. We maken ze grondig schoon en lopen ze na op 

slijtage en defecten. U kunt uw instrumenten opsturen naar: Utrecht Dental, 

afdeling onderhoud, antwoordnummer 9409, 3500 ZD Utrecht. Stuur een 

mail naar info@utrechtdental.nl voor het aanvragen van een verzenddoosje. 

Zo weet u zeker dat ook uw instrumenten na de zomermaanden weer klaar 

zijn voor gebruik.

Hand- en hoekstukken 
vakantie check-up actie

* Met een Comfort serviceabonnement profiteert u van verlengde fabrieksgarantie op behandeleenheden bij de volgende merken: XO (3jr), Airel (2 jr), Eurodent (5 jr), Swident (5 jr) en groot röntgen van MyRay (2 jr).

VOORDELEN SERVICEABONNEMENT

Servicedesk en Storingsdienst Geen abonnement Serviceabonnement Comfort abonnement All-in abonnement

Servicedesk en 1e lijns storingsdienst ✘ ✔ ✔ ✔

2e lijns storingsdienst ✘ ✔ ✔ ✔

Voorrang bij preventief en correctief onderhoud ✘ ✔ ✔ ✔

Gegarandeerde reactietijd ✘ Binnen 4 tot 8 werkuren Binnen 4 tot 8 werkuren Binnen 4 tot 8 werkuren

Jaarlijks preventief onderhoud ✘ ✔ ✔ ✔

Tweemaal jaarlijks preventief onderhoud behandeleenheden ✘ ✘ ✔ ✔

Voldoen aan de Kern Energie Wet (KEW) ✘ Optioneel Optioneel Optioneel

Vermindering uitval apparatuur ✘ ✔ ✔ ✔

Verlenging levensduur apparatuur ✘ ✔ ✔ ✔

Voldoen aan wetgeving en richtlijnen (KEW en WIP/KNMT) ✘ ✔ ✔ ✔

1 jaar extra fabrieksgarantie bij behandeleenheden ✘ ✘ ✔ ✔

Verlenging fabrieksgarantie behandeleenheden tot 5 jaar mogelijk*  ✘ ✘ ✔ ✔

Verlengde garantie op reparaties en onderhoud ✘ 2 weken 8 weken 8 weken

20% korting op voorrijtarief en arbeidsloon bij eenjarig abonnement ✘ ✔ ✔ ✔

25% korting op voorrijtarief en arbeidsloon bij vijfjarig abonnement ✘ ✔ ✔ ✔

Gratis vervangende apparatuur ✘ ✔ ✔ ✔

50% korting op abonnementstarief bij nieuwe apparatuur gedurende 
het eerste jaar ✘ ✔ ✔ ✔

Een vast all-in tarief inclusief voorrijtarief, arbeidsloon en onderdelen 
bij storingen ✘ ✘ ✘ ✔

24/7 servicedesk en storingsdienst 365 dagen per jaar  ✘ Optioneel Optioneel Optioneel

Merk Serienr. Type Opmerkingen

U kunt uw hand- en hoekstukken opsturen in een door ons ter beschikking gestelde verzenddoos naar:

Utrecht Dental, Afdeling onderhoud. Antwoordnummer 9409, 3500 ZD Utrecht. Voor het aanvragen van 

verzenddoosjes belt u 030-241 01 30.

*   Alleen orginele onderdelen en prijsopgave bij hogere reparatiekosten.

** Gaarne een telefoonnummer invullen waarop u tijdens de vakantieperiode bereikbaar bent.

Vakantie check-up Actie 

hand- en hoekstukken

Alle instrumenten worden grondig schoongemaakt en getest

Defecte onderdelen worden vervangen*

Jaarlijks onderhoud conform de WIP-richtlijn

15% korting op arbeidsloon en 15% op onderdelen

 

 

 

 

Naam: .....................
.....................

.....................
.....................

.....................
..... Tel.**:  ...................

.....................
........

Adres: .....................
.....................

................. Plaats:  ..................
................ Postcode: .....................

.....................

Emailadres:  ..................
.....................

.....................
.....................

.................. Gewenste retourdatum:  ................

VAKANTIE

VOORDEEL!

INFORMEER NU NAAR ONZE INRUILAANBIEDINGEN



Bent u op zoek naar nog meer aanbiedingen?  
Bezoek dan het Utrecht Dental Next Life Occasion Center
Hier vindt u gebruikte dentale apparatuur, demo- en show-

roommodellen van Utrecht Dental. Klaar voor een volgend 

leven! De producten zijn uiterst duurzaam en voldoen aan alle 

hedendaagse richtlijnen en eisen, waardoor u ze nog vele jaren 

probleemloos kunt gebruiken. Hiermee spaart u het milieu en 

ook uw portemonnee! Sommige producten hebben al ervaring  

in een andere praktijk, andere producten zitten nog nieuw  

in de doos. Op www.utrechtdental.nl/ud-next-life vindt u  

interessante aanbiedingen!

Next Life Occasion Center www.utrechtdental.nl/ud-next-life 



iTero Element intraorale scanner
Innovatieve visualisatietechnologie

Maak kennis met het iTero Element scansysteem. Dit krachtige 

hybride platform is meer dan een scanner. Dit krachtige hybride 

platform is meer dan een scanner. Dit is namelijk het eerste 

hybride tandheelkundige scansysteem dat tegelijkertijd 3D-, 

intraorale kleuren- en NIRI-afbeeldingen registreert. Daarnaast 

biedt het hulp bij cariësdetectie en maakt het vergelijkingen 

over een langere periode mogelijk. Dit allemaal met behulp van 

de iTero TimeLapse-technologie.

 

ITero is marktleider op het gebied van innovatieve visualisatie-

technologie. Maak kennis met de  iTero Element Plus-serie,  iTero 

Element 5D, iTero Element 2 en de iTero Element flex.

Utrecht Dental is gespecialiseerd ontwerper van 
tandarts- en orthodontiepraktijken volgens het iTero 
Invisalign concept. Zo sluit uw praktijkinrichting perfect  

aan op uw huidige en toekomstige behandelwijze. Met de  

iTero luidt u een nieuw tijdperk in van patiënten betrokkenheid 

door middel van deze innovatieve visualisatietechnologie.  

Uw wensen, onze ervaring!

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met 

Utrecht Dental. Wij zijn te bereiken op 030-241 01 30 of mail 

naar info@utrechtdental.nl. Wij helpen u graag verder!

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

VAKANTIE

VOORDEEL!
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Utrecht Dental

Wachten

Receptie

Röntgen
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Sterilisatie
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Utrecht Dental is gespecialiseerd in turn-key totaalinrichting, 

installatie van dentale apparatuur en biedt een ruim assorti-

ment A-merken. Wij staan klaar om u te helpen met financiering, 

praktijkontwerp, bouwbegeleiding, installatie en instructie aan 

u en uw medewerkers. Gratis! Ook onze Benelux servicedienst 

staat altijd voor u klaar en is binnen 4 tot 8 uur ter plekke. Het is 

onze passie om apparatuur te vinden die bij uw praktijk en uw 

manier van werken past.

Passie voor uw praktijk

Fabrieksgarantie

5 jaar fabrieksgarantie  

op uw behandeleenheid  

i.c.m een serviceabonnement

Ontwerpgarantie 

Uw wensen, onze ervaring.

Gratis drie ontwerpen  

van uw nieuwe praktijk.

Financieringsgarantie 
Wij financieren uw praktijk  

tegen de beste condities. 

Gratis 3 leaseoffertes  

van bekende financiële 

instellingen.

Servicegarantie

Wij staan borg voor snelle  

service en gedegen onder-

houd. Onze 25 servicetechnici 

zijn gegarandeerd binnen  

4 tot 8 uur ter plekke.

Prijsgarantie

De laagste prijsgarantie. Vindt 

u binnen 4 weken hetzelfde 

product tegen een lagere prijs, 

krijgt u het verschil  

van ons terug.

Gegarandeerd goed! Sinds 1973 bewezen kwaliteit. Onze 5 garanties:



Passie voor uw portemonnee

  Gratis advies, tekenwerk, projectmanagement,  

installatie en instructie bij inrichting van uw praktijk

  Laagste prijsgarantie op ons ruime assortiment  

A-merken

  Scherpe uurtarieven en voorrijkosten

Passie voor uw praktijk

  Complete turn-key praktijkinrichting en -ontwerp

  Persoonlijk advies over o.a. leasing, ergonomie,  

hygiëne en röntgen

  Benelux Servicedienst : binnen 4 tot 8 uur ter  

plekke bij storingen

VAKANTIE

VOORDEEL!


