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Beste cliënt,
In 2003 zocht ik, naast mijn praktijkruimte in Uden, een praktijkruimte in Oss.
Deze vond ik, bij de solistisch werkende tandarts, Dhr. M. Douma, voor 10 uur per week.
Wij hebben, met véél plezier, 15 jaar nauw samengewerkt!
De praktijk van Dhr. Douma groeit door de start van twee nieuwe tandartsen, waaronder zijn dochter.
Ze hebben hiermee een leuk dynamisch jong(er) team geïntroduceerd.
Helaas past deze nieuwe manier van werken niet bij mijn filosofie van solistische praktijkvoering.
Daarnaast blijven er voor mijn cliënten te weinig uren beschikbaar in de praktijk in Oss.
Om deze redenen heb ik het besluit genomen om met mijn praktijk in Oss te stoppen.
Mijn praktijk in Uden blijft gewoon open en ik hoop u hier dan ook welkom te mogen heten.
Deze praktijk is specifiek uitgerust voor een mondhygiënist. Hierdoor verlopen behandelingen
vaak minder gevoelig en prettiger. De praktijk is, met uitzondering van de dinsdag, elke dag open,
zelfs op zaterdag!
Alle geplande afspraken na 13 augustus zullen dus niet in Oss maar in Uden plaatsvinden.
Het adres is Zeelandsedijk 12, 5408 SM UDEN. Gratis parkeren op eigen terrein.
Als compensatie voor uw langere reistijd bied ik u de keuze uit twee waardebonnen.
U vind ze in het groene vlak hieronder.
Is de afstand voor u wél een probleem, heb ik daar natuurlijk begrip voor.
Stuur mij dan a.u.b. een e-mail naar info@beterpoetsen.nl of whatsapp naar 06-42249489.
Dan verwijder ik de afspraak.
Ik hoop u, op de volgende behandeldatum, welkom te mogen heten in mijn praktijk in Uden.
Mocht u uw afspraken willen stoppen, dan dank ik u voor uw vertrouwen de laatste 15 jaar!
Hartelijke groeten,
Tiffany Claus

Maak uw keuze uit onderstaande waardebonnen bij uw bezoek aan de praktijk in Uden:
1. Een waardebon t.w.v. 90 euro voor het bleken van uw tanden.*
2. Een toegang bon voor Dierenpark “Zie-Zoo” voor 2 personen. www.dierenparkziezoo.nl
* De “tandenbleek bon” wordt alleen uitgegeven aan cliënten waarbij het bleken van tanden mogelijk is.
Deze is niet overdraagbaar aan andere personen.
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