De rijke historie van de Cleyburch
is gecombineerd met een moderne
en vriendelijke uitstraling die past
bij een tandartspraktijk van deze
tijd. Er zijn verschillende praktijken
in de Cleyburch gevestigd.
De praktijk is van alle gemakken
voorzien en biedt voldoende
parkeergelegenheid voor haar

Cleyburch
tandartsen
Welkom in onze praktijk

bezoekers. Ook is de praktijk
rolstoeltoegankelijk.
Alle facetten binnen de tandheelkunde komen bij de verschillende

Cleyburch tandartsen. Gezond voor uw mond.

praktijken van Cleyburch tandartsen aan bod, zoals implantologie,
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kindertandheelkunde,
gezond voor uw mond

gebitsslijtage en mondhygiëne.

tandartsen
Tandartsenpraktijk Cleyburch is een aangename plek waar de gezondheid van uw mond alle

zorg en aandacht krijgt. Vanuit 10 behandelkamers en met de meest moderne apparatuur staat
een team van ervaren tandartsen voor u klaar om uw gebit gezond te houden.
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info@cleyburchtandartsen.nl (svp niet te gebruiken voor het annuleren van een afspraak)

gezond voor uw mond

Welkom in onze praktijk.
Tandartsenpraktijk Cleyburch is een aangename plek waar de gezondheid van uw mond alle

zorg en aandacht krijgt. Vanuit 10 behandelkamers en met de meest moderne apparatuur staat
een team van ervaren tandartsen voor u klaar om uw gebit gezond te houden.
Onze specialisaties

Bij Cleyburch tandartsen vindt u de meeste tandheelkundige specialisaties onder één dak:
• Tandheelkunde

• Kindertandheelkunde
• Implantologie

• Gebitsslijtage

• Esthetische tandheelkunde
• Mondhygiëne
Inschrijven

Inschrijven in onze praktijk gaat heel gemakkelijk:

• U kunt hiervoor iedere werkdag telefonisch contact opnemen via 071-3660650.
De balie-assistente maakt dan direct een kennismakingsafspraak voor u.

• Of gebruik het online inschrijfformulier op www.cleyburchtandartsen.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Voor kindertandheelkunde en gebitsslijtage heeft u over het algemeen een verwijsbrief van uw

tandarts, huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor een consult implantologie kunt u ook
terecht zonder verwijzing.
Openingstijden praktijk

De praktijk is geopend op werkdagen van 8.10 uur tot 16.30 uur. Daarnaast kunt u iedere dinsdag- en woensdagavond tot 20.00 uur terecht voor controles en behandelingen. Om u zoveel
mogelijk op tijd te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.
Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u iedere werkdag contact opnemen met onze balieassistentes via telefoonnummer 071-3660650:
•
•

op maandag tot en met donderdag tussen 8.10 uur en 16.30 uur
op vrijdag tussen 8.10 uur en 12.00 uur.

Afspraak afzeggen

Als u onverhoopt niet op uw afspraak kunt komen, ontvangen wij graag minstens 24 uur van te
voren bericht. Doet u dit alstublieft persoonlijk of telefonisch en niet per e-mail. Afspraken die
niet op tijd zijn afgezegd, kunnen wij in rekening brengen.
Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen of is er iets veranderd in uw gezondheid? Dit kan van belang zijn voor een
juiste behandeling bij uw tandarts. Wij verzoeken u daarom om dit altijd aan ons door te geven.

Cleyburch tandartsen.

Welkom in onze praktijk.

