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Wat een onzekere tijden…. Het Corona-virus heeft ons allemaal in de greep. Sophie en Nanette, uw
mondhygiënisten, hopen dat het met u en uw naasten goed gaat en dat u gezond door deze rare tijd
heen komt. Ook voor ons zijn het rare, onzekere tijden. Niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook wat
onze werkzaamheden betreft. Door alle mondzorg-adviesorganen is ons streng geadviseerd onze
werkzaamheden te staken. Met als reden dat er kleine waterdeeltjes rond dwarrelen tijdens de
behandelingen, die als enorm goede overbrengers zijn voor virussen. Hier bovenop kunnen ook wij
natuurlijk geen afstand houden, want zoals u waarschijnlijk weet hoe meer afstand we houden, liefst
meer dan 1,5 meter, des te minder snel we het virus overbrengen. Helaas moeten we, in ieder geval tot
6 april, uw afspraak annuleren. Wij nemen zodra het weer kan en mag, contact met u op voor het
herplannen van uw afspraak.
Wel willen we graag in contact blijven met u, voor u klaar staan mocht u klachten hebben. Wilt u juist
meer informatie willen hebben over een bepaald mondprobleem? Heeft u een pijnlijke plek, ineens een
bloeding in de mond? Schroom niet en mail of bel ons. Want ja, we zijn gewoon bereikbaar voor u!

Laat u ons weten waar u mee zit? Waar kunnen we u mee helpen? En hoe wilt u die informatie
tot u krijgen? We kunnen op Facebook en Instagram berichten plaatsen, nieuwsbrieven sturen,
we kunnen filmpjes maken met uitleg of juist nog eens een instructie? Wilt u juist
productinformatie? Advies bij aanschaf van producten?

Email: info@schoongebit.nl
Telefoon: 071-5611433

Laat ons weten
hoe wij u kunnen
helpen!

Facebook: Schoongebit.nl.
Instagram: schoongebit.nl

Heel graag blijven we in contact met u en staan we voor u klaar! Aan digitale adviezen zijn geen kosten verbonden en
zien wij als service naar u toe!

