
Beste cliënt, 
 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van een aantal ontwikkelingen rond het eind 
van het jaar in Tandartspraktijk de Boemerang.  
 
Openingstijden kerstperiode en spoedklachten 
Tijdens de kerstvakantie is de tandartspraktijk gesloten. Wij zijn vanaf donderdag 23 december tot en 
met zondag 9 januari niet aanwezig. Voor spoedgevallen kunt u Dental365 benaderen. Dental365 is 
speciaal opgericht voor spoedklachten. Zij zijn 7 dagen per week geopend. U vindt de gegevens van 
Dental365 op onze website. 
 
Uw ontvangen jaaroverzicht 
Wist u dat u uw zorgkosten in sommige gevallen op kunt voeren als een bijzondere zorgkosten 
aftrekpost bij uw jaarlijkse belastingaangifte? Kijk voor meer informatie over bijzondere zorgkosten 
op de website van de Belastingdienst. Wanneer u meer dan 700 euro kosten voor tandheelkundige 
zorg hebt gemaakt in een kalenderjaar komt u mogelijk in aanmerking. Wij sturen cliënten, die dit 
drempelbedrag hebben bereikt in onze tandartspraktijk, een jaaroverzicht toe dat zij kunnen 
gebruiken bij hun aangifte.   
 
Zijn uw kosten lager geweest dan 700 euro maar komt u toch in aanmerking voor deze bijzondere 
zorgkosten aftrekpost? Check dan eerst de drempelbedrag voorwaarden van de Belastingdienst. 
Komt u in aanmerking, mail ons dan en wij sturen uw jaaroverzicht toe.  
 
Aanpassing openingstijden vanaf februari 2022 
We passen onze openingstijden aan op de huidige situatie en de vraag van onze cliënten. We hebben 
gemerkt dat de vraag naar avond- en ochtendafspraken erg is afgenomen. Onder andere door het 
thuis werken in verband met de coronamaatregelen.  
 
Vanaf februari 2022 veranderen onze openingstijden:  

• Maandag: 08:00 - 17:00 uur 

• Dinsdag: 08:00 - 21:00 uur 

• Woensdag: 08:00 - 17.00 uur 

• Donderdag: 08:00 - 21:00 uur 

• Vrijdag: 08:00 - 16:30 uur 

• 1e zaterdag van de maand 08:00 - 16:00 uur 

• Zondag gesloten 
 
We starten alle ochtenden om 08:00 uur en niet meer om 07:00 uur. We blijven 2 avonden per week 
geopend, op de dinsdag en de donderdag. De avonduren en de 1ste zaterdag de maand 
zijn hoofdzakelijk bedoeld voor preventieve afspraken en andere behandelingen die niet door een 
tandarts gedaan worden. Aanvullend zal er op 4 zaterdagen in het jaar een tandarts zijn. Deze dagen 
zijn hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die door werk de hele week van huis zijn, denk aan 
vrachtwagenchauffeurs en mensen die in de offshore werken, dus voor mensen die doordeweeks 
echt niet kunnen.  
 
Facturatie vanaf januari 2022 door Anders Medical 
Zoals u misschien heeft gezien is Famed, het bedrijf dat de facturatie naar aanleiding van uw bezoek 
aan de praktijk, overgenomen door Infomedics. Met die overgang merken wij dat er wat zaken zijn 
veranderd en vinden wij dat het de service niet ten goede komt. Een voorbeeld is de bijkomende 
kosten voor patiënten bij het betalen in termijnen. Recentelijk is dit voorbeeld ook in de media 
geweest. Om een goede service te kunnen garanderen en de kosten voor u en de tandartspraktijk zo 
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beperkt mogelijk te houden zal Anders Medical per januari 2022 de factoring dienstverlening 
overnemen. Dit geldt vooral voor facturatie richting uw verzekeraar, wat we als service voor u 
uitvoeren opdat u de nota niet hoeft voor te financieren. Bent u niet aanvullend verzekerd voor 
tandheelkunde verzoeken we u om met 1ste voorkeur direct te pinnen na uw bezoek. U kunt er altijd 
voor kiezen om alles via facturatie te laten lopen, geeft u dit alstublieft aan na uw bezoek.  Wij 
moeten ook wennen aan deze nieuwe situatie en vragen uw oplettendheid in deze. U zult vanaf 
januari 2022 na een bezoek aan onze praktijk voor facturering benaderd worden door Anders 
Medical namens onze praktijk als u dus een tandartsverzekering heeft of heeft gekozen voor 
facturatie achteraf. Dit gebeurt dus na uw bezoek aan onze praktijk in het nieuwe jaar. 
 
Verzekeringsadvies 
Wellicht heeft u dit onderwerp reeds besproken met uw tandarts. Is dit niet het geval dan hier een 
korte uitleg. Wanneer u nagenoeg nooit iets heeft dan is de laagste verzekering die er is veelal alsnog 
goedkoper dan het hebben van geen verzekering. De jaarlijkse gemiddelde kosten bij de tandarts 
liggen rond de 180 euro per jaar bestaande uit 2 x een gebitsreiniging, een controle en af en toe een 
röntgenfoto. De goedkoopste verzekering kost vaak rond de 10 à 11 euro per maand en vergoed vaak 
tot 250 euro. Ga niet blindelings uit van dit advies; verzekeringsmaatschappijen wijzigen jaarlijks in 
hetgeen ze vergoeden en hetgeen ze rekenen voor een polis. Kijk goed in de maand december want 
in januari mag je je verzekering niet meer wijzigen. 
 
Ruimte voor nieuwe cliënten 
Door een uitbreiding van behandelkamers en het nog slimmer indelen van de agenda’s van onze 
behandelaars is ruimte gecreëerd voor nieuwe cliënten. U kunt uw vrienden en familieleden 
informeren over onze dienstverlening en zij kunnen zich vanaf nu weer inschrijven bij onze 
tandartspraktijk.  
Wanneer u op deze manier optreedt als vriend van de praktijk willen we graag bedanken! We bieden 
u in dat geval als referent een cadeau. Wij dragen een warm hart toe aan de ondernemers in de regio 
en daarom kunt u kiezen voor een cadeaubon van 10 euro van één van deze vier winkels. 
Legt u graag uw huisdier in de watten, kies dan voor een cadeaubon van Hoodie xl 
dierbenodigdheden. Liever een mooie bos bloemen op tafel? Kies dan voor de cadeaubon van Wim 
Janssen bloemen. Of lekker winkelen bij Van der Spek in Zevenhuizen? Of alle kantoorartikelen of 
een roman in huis halen van Burger kantoorartikelen. Laat ons weten waarmee we u kunnen 
verblijden!  
Wilt u liever in het kader van de feestdagen of een mooie start van het nieuwe jaar een donatie van 
10 euro doen aan stichting Ambulance wens. Ook dat kan en de tandartspraktijk doneert uit uw 
naam. 
 
Het hele team van Tandartspraktijk de Boemerang wenst u een gezonde en vrolijke jaarafsluiting. We 
zien u en uw gezinsleden graag in het nieuwe jaar terug in onze moderne en volledig ingerichte 
tandartspraktijk. 
 
Namens ons hele team, 
Dion Demouge 
Tandarts eigenaar 
 
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen wij graag van u via 
info@tandartspraktijkdeboemerang.nl 
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