
HOCKEY BITJES  HC KROMME RIJN op zaterdag 4 juli 2020
Tijd: 10:00 – 14:00 uur op de club
Aanmelden verplicht! 

Waarom een op maat gemaakte gebitsbeschermer van SPTL gebitsbeschermers?

goede pasvorm – voor elke kaak mogelijk – ruimte uitsparing voor wisselgebit – garantie –  lange 

gebruiksduur – veel kleuren keus – factuur zorgverzekeraar – voorzien van naam en tel.nr.

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

Aanmelden: www.sptl.nl Klik op button Aanmelden hapdag, u ontvangt een bevestiging

Lukt het niet om de hapdag te bezoeken kijk dan op onze agenda voor andere verenigingen of bestel een 
thuispakketje op www.sptl.nl

TYPE GESCHIKT VOOR LEEFTIJD LAGEN PRIJS
Standaard Melkgebit bovenkaak tot ± 7 jaar 2- laags (3+2 mm) € 33.50

Luxe Wisselgebit + Beugels ± 7 – 13 jaar 2- laags (3+3mm) € 43.50

Luxe Senior Uitgewisseld gebit ± > 13 jaar 2- laags (3+4mm) € 53.50
Prijzen zijn inclusief verzenden, afdruk maken, btw….  Elk type beschermer is verkrijgbaar in 18 basis kleuren zonder meerprijs

Reserve Junior Junioren ± 5 – 13 jaar Boil and bite €   7.50

Reserve Senior Senioren ±  >  13 jaar Boil and bite € 10.00

Wissel gebit: in de beschermer is ruimte uitgespaard voor het wisselen van tanden en kiezen.

Beugels: heeft uw kind slotjes dan wordt er ruimte uitgespaard voor het roteren van de

tanden en kiezen zodat de beschermer blijft passen gedurende het beugelen.

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

Factuur: bij de administratietafel ontvangt u een factuur, probeer deze te declareren bij 

uw zorgverzekeraar. De factuur is voorzien van de UPT code M61 (€ 26.24)

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


