
 

  Unieke samenwerking tussen Blue®M en SPTL  

Bij blue®m krijg je nu 25% korting bij aanschaf van een flacon

reinigingsschuim op shop.bluemcare.com met actiecode HOCKEY25. 

Dit verzorgende schuim met actieve zuurstof, verkrijgbaar in een 50ml

'on the go' flacon of een 100ml flacon voor thuisgebruik, is ideaal voor 

een frisse en schone gebitsbeschermer! 

Aanmelden verplicht: www.sptl.nl
Klik op  Meld je hier aan voor onze hapdagen , u ontvangt een bevestiging.

Werkwijze hapdag: aanmelden > melden administratietafel > type en kleur 
kiezen > afrekenen > happen > ontvangen bitje huisadres. Wij volgen de 
richtlijnen van het RIVM/ANT en KNMT.

TYPE GESCHIKT VOOR LEEFTIJD PRIJS
Standaard Melkgebit bovenkaak tot ± 7 jaar € 38,50

Luxe Wisselgebit ± 7 – 13 jaar € 48,50

Luxe Senior Uitgewisseld gebit ± > 13 jaar € 58,50
Prijzen zijn inclusief opbergdoosje en gebruikersinstructie, afdruk maken, verzenden, 
btw….  Elk type beschermer is verkrijgbaar in 18 basis kleuren zonder meerprijs. Kleur(en) 
kiest u tijdens de hapdag, voor ideeën zie www.sptl.nl

LET OP!: Happen met een beugel is niet mogelijk tijdens de hapdag. 
Informeer bij uw tandarts/orthodontist voor het maken van een afdruk, voor 
meer informatie zie www.sptl.nl/meest-gestelde-vragen/

Betalen: voor het maken van de afdruk via pin of contant.

Bitjes klaar: uw bestelde beschermer krijgt u na ± 3 weken thuisgestuurd

(brievenbuspost)

Factuur: u ontvangt een factuur, probeer te declareren bij uw zorg-

verzekeraar, niet geschoten, altijd mis! Factuur is voorzien

van M61 code.

Het team van Tandheelkundig Centrum Kerkelande werkt belangeloos mee aan de hapdag!

Hockey mondbeschermer nodig? 

Zaterdag 9 oktober 2021
Tijd: 9:00 – 13:00 uur op de club

Aanmelden verplicht!

Basis, standaard

3 kleuren, + € 15,-

4 kleuren, + € 20,-

Club logo, + € 5,-

Kleurenmix, + € 20,-

Glitters, + € 5,-

Pimpen, + € 10,-

Fantasy, + € 10,-

2 kleuren, + € 10,-

http://www.sptl.nl/
https://sptl.nl/meest-gestelde-vragen/

