
 

Uniek in Nijmegen en omstreken
Onze nieuwe freesmachine...tot uw beschikking.

gebittenmaker.nl

De Gebittenmaker is onderdeel van Dental Technics, ons tandtechnisch laboratorium.

Onze ervaring
1 We werken al ruim 25 jaar samen met tandartspraktijken  
    in en rondom Nijmegen, waarvoor we, onder meer, nieuwe
    protheses maken, gebitsprotheses repareren, rebasingen
    en uitbreidingen maken.

Onze werkwijze 
2 We zijn dagelijks beschikbaar, zorgen voor korte lijnen, 
    bieden een vertrouwd aanspreekpunt en een persoonlijke 
    benadering, denken oplossingsgericht met u mee 
    en schakelen snel.



We werken al ruim 25 jaar nauw samen met tandartspraktijken in en 

rondom Nijmegen waarvoor we, onder meer, gebitsprotheses repareren, 

uitbreidingen maken, rebasen en zelfs extensies lassen aan bestaande 

frames.

We zijn dagelijks beschikbaar, bijvoorbeeld voor kleurbepalingen voor 

een nieuwe gebitsprothese en verwijzing voor nieuwe implantaten 

voor uw patiënten. We zorgen voor korte lijnen, een vertrouwd aan-

spreekpunt, een persoonlijke benadering, denken oplossingsgericht 

met u mee en schakelen snel.

We zijn innoverend en zetten onze ervaring in in combinatie met de 

allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van tandtechniek voor 

gebitsprotheses, uitgevoerd door ons team van (goed bijgeschoolde) 

specialisten.

Spoedreparaties
Voor spoedreparaties stuurt u uw patiënt rechtstreeks naar ons 

laboratorium, waar we de reparatie meestal binnen één uur voor 

u klaar hebben. Uw patiënt wordt met de grootste zorg ontvangen, 

waarna hij of zij plaats neemt in onze wachtruimte tot de reparatie 

klaar is.

Service van de Gebittenmaker in Nijmegen

Ophaaldienst van de Gebittenmaker

Bel ons vóór 10 uur op 06 18 71 72 73.  We zorgen ervoor dat de 

reparaties, rebasingen of uitbreidingen dezelfde dag om 16.30 uur 

terug zijn in uw praktijk. (Uitbreiding tot 3 elementen)



Ook voor reparaties in het weekend belt u: (06) 18 71 72 73

Service van de Gebittenmaker in Nijmegen
Continu optimalisatie door feedback
We werken iedere dag hard aan onze diensten, producten en service, 

waaronder goede communicatie. We luisteren graag naar uw wensen 

en feedback, zodat we u nog beter van dienst zijn en u een nog 

efficiëntere werkwijze kunnen bieden. Hierdoor maken we samen

het verschil voor uw praktijk en uw patiënten.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende

kennismaking:

             Contact

                Berg en Dalseweg 52

                6522 BM Nijmegen

                (06) 18 71 72 73

                info@gebittenmaker.nl

Wat mag u van ons verwachten?

   -  Ruim 25 jaar ervaring

   -  Dagelijks beschikbaar

   -  Korte lijnen

   -  Een vertrouwd aanspreekpunt

   -  Een persoonlijke benadering

   -  We denken met u mee

   -  We schakelen snel

   -  Non stop innovatie

   -  Een efficiënte werkwijze

   -  Een team specialisten dat al jaren samenwerkt

   -  Een eigen laboratorium

   -  Een eigen freesmachine

gebittenmaker.nl

Klanten vertellen

Onze eigen freesmachine...tot uw beschikking.

Kijk op www.gebittenmaker.nl/informatie-voor-tandartsen hoe

u tijd en geld kunt besparen door een nog efficiëntere samenwerking,

dankzij onze nieuwe freesmachine voor gebitsprotheses of scan 

de QR-code op de achterzijde van deze folder.



 

gebittenmaker.nl

Ook voor reparaties in het weekend belt u: (06) 18 71 72 73

Contact

  Berg en Dalseweg 52

  6522 BM Nijmegen

  (06) 18 71 72 73

  info@gebittenmaker.nl

Scan de QR-code en bekijk onze nieuwe
freesmachine of ga naar www.gebittenmaker.nl 
naar de pagina informatie voor tandartsen.

Gebitsprothese in productie in onze nieuwe freesmachine.         


