
Welkom in tandartspraktijk T.G. Kho,  
 
hieronder volgende een aantal huisregels die je bezoek aan onze praktijk een stuk 
prettiger maken. 
 
 
 Als je je inschrijft, ga je akkoord met minimaal 1x per jaar controle bij de tandarts. En indien de tandarts 

hier rede toe ziet, ook regelmatig bij de mondhygiënist. Het is dus niet de bedoeling dat je je voor 1 
behandeling inschrijft, tenzij je verwezen bent door een collega-tandarts; 

 Een 1e consult is in principe alleen een kennismaking waarbij (indien nodig) röntgenfoto's genomen 
worden en een behandelplan opgesteld wordt. Alleen als er voldoende tijd overblijft kan er direct een 
korte behandeling plaatsvinden; 

 Iedere bezoeker dient zich (met name bij het eerste bezoek) aan de balie te kunnen legitimeren met een 
geldig legitimatiebewijs met daarop je BSN (burgerservicenummer) vermeld; 

 Zijn er wijzigingen in je adres- of verzekeringsgegevens, geef deze dan direct door via de telefoon; 
 Als service sturen wij na het maken van een afspraak een bevestigingsemail én de week voorafgaand aan 

de afspraak een herinneringsemail. Ook geven wij vaak een afsprakenkaartje mee. Het blijft echter je eigen 
verantwoordelijkheid dat je de afspraak nakomt; 

 Door je afspraken na te komen, bespaar je jezelf onnodige kosten! Als je niet op je afspraak kunt komen, 
laat het ons uiterlijk één werkdag (oftewel 24 uur) van te voren weten, per telefoon of e-mail. Zeg je niet 
op tijd af, dan kunnen we kosten in rekening brengen. Dit zullen wij niet door in geval overmacht. Het is 
aan de medewerkers van de praktijk om te bepalen wanneer het overmacht is; 

 Alle uitgevoerde behandelingen sturen wij naar factoringmaatschappij Infomedics. Zij sturen de declaratie 
naar uw verzekeraar. Wordt niet alles vergoed, dan stuurt Infomedics een factuur per e-mail*. Bij vragen 
over de factuur bel je eerst met het telefoonnummer op de factuur. Heeft u daarna nog vragen, dan kun je 
de praktijk bellen. 

 
Graag tekenen voor akkoord van bovenstaande en ondertekend meenemen naar je eerste bezoek. Graag voor 
uw kinderen tot 16 jaar ieder apart een formulier ondertekenen. Personen vanaf 16 jaar moeten dit formulier 
zélf ondertekenen. 
 
* Hieronder aankruisen, alleen indien van toepassing: 

□ Ik wens géén e-mailfacturen te ontvangen, graag altijd op papier. Als mijn adres wijzigt, zal ik dit tijdig 
doorgeven.  

 
 
.........................................................................  ......................................................................... 
 
Naam        Geboortedatum 
 
 
 
 
.........................................................................  ......................................................................... 
 
Handtekening       Datum 


