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EASY Executive

EASY Excite
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Al mogelijk voor in zweep, cart
U huurt een complete EASY behandelunit
of hangslang uitvoering volgens een all-in huur concept.
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EASY all-in huurconcept
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Uniek in Nederland!
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EASY Expose

Huur uw
behandelunit
volgens een
all-in concept

vanaf € 67,-

vanaf € 67,-

per week!

EASY Switch

EASY Impose

EASY Uni

per week!

Risicoloos investeren
in röntgen voor
mondhygiënisten

.e-dental.nl
e-dental.nl • www
• 088 606 0810 • info@
BG Alblasserdam
Kelvinring 5 • 2952

Vraag onze folder aan en ontdek de mogelijkheden!

2er

Techniekruimte
Q-Vac Hybrid natte afzuigmotor
Q-Air droge compressor

kam
praktijk

Sterilisatieruimte
FARO NISEA autloclaaf
Sterilisatiemeubel vuile zijde
Sterilisatiemeubel schone zijde

hygiënepraktijk
Complete mond opgeleverd
neel bij u

Volledig operatio

Een comple
et
röntgenpak
ket
met terugko
opgarantie!

ieding

Openhuis aanb

€ 16.376,€ 9.825,-

2x

mer
2 x behandelka
te		
Sterilisatieruim

		
Techniek ruimte
ual Reality
Ontwerp in Virt
latie		
Complete instal
ent		
Projec tmanagem

Totaal:

€ 5.344,0,€
€

0,-

€

0,-

€ 47.921,-

aand:
Leaseprijs per m
nden
Looptijd 72 maa

€ 750,-

(excl. BT W )
(excl. BT W )

Behandelkamer
Chirana EASY behandelunit en stoel
Werkstoeltje tandarts
Veldverlichting
Q-line behandelmeubel

Kelvinring 5 • 2952 BG Alblasserdam • 088 606 0810 • info@e-dental.nl • www.e-dental.nl

All in huur

+

+

+

€45,per
week

Excl. BT W

www.e-dental.nl

088 60 60 810

Wil je zonder risico een investering doen om volledig van het experiment
taakherschikking in de mondzorg gebruik te maken? Maak dan gebruik van
de röntgenpakketten van E Dental, waarin je met een terugkoopgarantie
risicoloos kunt investeren. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om
all-in de pakketten te huren!

All in huur

Sensorpakket met terugkoopgarantie!

Nu voor

€6.858,Excl. BTW

€45,-

per week
Excl. BTW

Een röntgenpakket kopen met terugkoopgarantie,
hoe werkt dat precies?
Heel simpel, jij investeert bij E Dental in aan kwalitatief hoogwaardig en compleet röntgenpakket maar, bij het eventuele
stopzetten van het project door de overheid, neemt E Dental het gehele pakket weer retour tegen onderstaande staffel.

		
		

1e jaar
70%

2 e jaar
55%

3 e jaar
45%

4e jaar
35%

5e jaar
25%

Het spreekt voor zich dat de apparaten onderhouden moeten worden door E Dental en dat deze nog correct
functioneren bij inname.

Wat is er precies inbegrepen in het pakket?
Alle apparatuur, software, installatie & initiële opzet KEW dossier.

Wat is er niet inbegrepen in het pakket?

+
Satelec
Röntgenbuis

+
Mediadent
Sensor

Het jaarlijks onderhoud, terugkomende KEW kosten, eventuele verbruiksartikelen zoals de hygiëne zakjes,
fosforplaatjes etc.

+
Mediadent
Software

Online KEW
Dossier

Een röntgenpakket huren, hoe werkt dat precies?
Heel simpel, jij huurt bij E Dental een kwalitatief hoogwaardig en compleet röntgenpakket maar, bij het eventuele
stopzetten van het project door de overheid, haalt E Dental het gehele pakket weer op en stopt de huur.

All in huur

Fosforpakket met terugkoopgarantie!

Nu voor

€8.553,Excl. BTW

+
Satelec
Röntgenbuis

+
3Disc FireCR
Fosfor scanner

€55,-

per week
Excl. BTW

Wanneer ik het systeem huur bij jullie, wat is dan allemaal inbegrepen?
Eigenlijk alles behalve de verbruiksartikelen.

Wanneer ik het systeem huur bij jullie, wat is dan de duur van het huurcontract?
Er wordt een huurcontract aangegaan van 5 jaar. Deze wordt erna per jaar verlengd tot er opgezegd wordt.
Ontbindende voorwaarde is het stopzetten van het taakherschikking project door de overheid.

+
Mediadent
Software

Online KEW
Dossier

..

LET OP! Je kunt gebruik maken van deze acties tot de inwerkingtredingsdatum.
(verwacht juli 2020)

