
 

              

   

 

Dental Partners Rotterdam levert u een lach. Iedere dag! 
 
Als tandarts, kaakchirurg, orthodontist of mondhygiënist zet u zich iedere dag in voor uw 
patiënten. Dit doet u met plezier en toewijding, maar het kost wel enige inspanning. Daarom is 
het fijn als u zoveel mogelijk wordt ontzorgd op het gebied van nevenzaken, zoals de 
praktijkinrichting en de voorraad van uw verbruiksartikelen. Dental Partners Rotterdam staat u 
graag terzijde. We zorgen ervoor dat u iedere dag opgewekt uw praktijkruimte binnenstapt en 
tevreden naar huis gaat.  
 
Kwalitatief hoogwaardige oplossingen op maat   
U kunt rekenen op ouderwetse, persoonlijke service. We luisteren aandachtig naar uw wensen 
en komen vervolgens met kwalitatief hoogwaardige oplossingen op maat. Van 
interieurinrichting, behandelunits en apparatuur tot aan technische installaties en 
verbruiksmaterialen: wij nemen het allemaal uit handen als u dat wenst. Daarnaast hebben wij 
ervaren technici in dienst die onderhoudswerkzaamheden verrichten en storingen verhelpen.  
 
We bieden u dus een totaalconcept: ieder detail is goed doordacht en komt ten goede aan de 
optimalisatie van uw beroepsuitoefening en werkplezier. Als u met een lach uw werk kunt 
doen, merken uw assistenten en patiënten dat ook. En dat draagt bij aan de kwaliteit en sfeer 
van uw praktijk.  
 
Turnkey-projecten 
We realiseren turnkey-projecten, waaronder de inrichting van nieuwe praktijken en de 
herinrichting bij verbouwingen. Hierbij houden we niet alleen rekening met een optimale 
werkomgeving, maar eveneens met de uitstraling. Uw praktijk is immers ook uw visitekaartje. 
Samen scheppen we een prettige ambiance waarin uw patiënten zich thuis voelen. 
Wat kunt u verwachten van onze werkwijze? Allereerst inventariseren we uw wensen tijdens 
een vrijblijvend intakegesprek. Vervolgens creëren we een ontwerp met behulp van een 3D-
tekening, zodat u een goed beeld krijgt. Gaat u akkoord? Dan maken we een planning en gaan 
we voor u aan de slag om het gewenste eindresultaat te bereiken. Als het nodig is, kunnen we 
eveneens de financiering regelen, het KEW-dossier voor u opstellen en de microbiologische 
waterkwaliteit meten.  
 
Uitgebreid assortiment 
Naast turnkey-projecten kunt u bij ons terecht voor losse items. Ons uitgebreide assortiment 
bestaat uit moderne, innovatieve producten van de hoogste kwaliteit. Bovendien voldoen ze 
aan de nieuwste tandheelkundige richtlijnen. Wat betreft sterilisatie bieden we u bijvoorbeeld 
de Summox One. Hiermee kunt u wassen, desinfecteren en steriliseren in slechts 15 minuten. 
Daarnaast leveren we meubilair, alle soorten apparatuur en systemen, verbruiksmaterialen, 
hand- en hoekstukken, enzovoort.   
 
Kortom: als u kiest voor Dental Partners Rotterdam, kiest u voor topservice en kwaliteit. U 
kunt alle vragen en wensen betreffende uw praktijk bij ons neerleggen. Het zal uw patiënten, 
medewerkers en uzelf aan niets ontbreken. We leveren u een lach, iedere dag! 

 

 



 

 

Bedankt voor het lezen van deze introductie. Nu gaan we over op de begroting. Opmerkingen 
en vragen zijn uiteraard van harte welkom. We helpen u graag.  
 
BEGROTING: 

 
KaVo behandeleenheid Estetica E50S Life Design Edition 

* NU MET 5 JAAR GARANTIE * 

Deze behandeleenheid is voorzien van een gewicht  

ontlastende zweepconstructie voorzien van: 

Een behandelstoel met: 

 - dubbel scharnierend hoofdsteun 

 - kleur bekleding n.t.b. 

Een instrumentenbrug met: 

- een 3-functiespuit 

- twee micromotoren KL703 LED 

- een PiezoLED soft scaler 

- een turbine aansluiting incl. LED koppeling 

- een instrumenten tablet t.b.v. 1 norm tray 

- twee handvatten 

Een spittoon/assistentendeel  

draaibaar en in hoogte verstelbaar met: 

- een grote afzuigslang met schuifkraan 

- een kleine afzuigslang met schuifkraan 

- een selectief afzuigsysteem 

- een porseleinen spittoonschaal 

- een permanent waterdesinfectie systeem DVWG met  

intensieve ontkieming 

Een operatielamp 540LED, unitmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


