Is je gebit je heilig, sport dan veilig!
Kom ook naar de hapdag van EndoGooi!
Op woensdag 6 september neemt EndoGooi belangeloos afdrukken in het clubhuis van 17h-20h.

Het nut van een gebitsbeschermer?

Betalen

Regelmatig gebeurt het, een elleboog op je kaak, een stick die door
zwaait, een opspringende bal.... het kan uw zoon of dochter ook
gebeuren. Schade aan het gebit kan ernstig zijn. Ernstige trauma
kunnen grote gevolgen hebben en herstel is niet altijd meer mogelijk.
Een goed gebit is tegenwoordig erg belangrijk. Investeer dan ook in
jouw toekomst en sport veilig!

Tijdens de hapdag kun je alleen met pin betalen, géén
contanten!

De voordelen van een op maat gemaakte gebitsbeschermer
– goede pasvorm; goed ademen, praten en slikken
– maximale bescherming
– bitje nooit meer in het hete water vervormen
– ruimte uitsparing voor wissel gebit
– mogelijkheid declareren zorgverzekering
– voor elke kaak een passend bitje

Factuur
U ontvangt een factuur, probeer deze te declareren bij uw
zorgverzekeraar. Factuur is voorzien van de code M 61

Bitjes klaar
Je bestelde gebitsbeschermer kun je na ± 3 weken in het
clubhuis afhalen. HC Naarden maakt via de website bekend
vanaf wanneer en waar je je bitje kunt afhalen.

Aanmelden Hapdag
Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn verzoeken is het essentieel
dat je je van te voren aanmeldt bij shop.gebit.nl Klik op 'Aanmelden
Hapdag' en volg de stappen. Je ontvangt automatisch een bevestiging.

Speciale actieprijs
Luxe beschermer:

€ 40.00
Beugels

– bitjes voorzien van naam en telefoonnummer
– inclusief luxe opbergdoosje
– inclusief factuur en gebruiksaanwijzing
– geschikt voor alle leeftijden
– voor melkgebit / wisselgebit / beugels / uitgewisseld gebit
– keus uit 18 basis kleuren zonder meerprijs
– club logo bitje mogelijk

Heb je vaste slotjes, dan kunnen wij helaas geen afdruk maken
en adviseren wij je te overleggen met je tandarts / orthodontist

