The Experts in Dental Services

„Met de Silver Service
heeft u in één keer alles
geregeld. Overtuig uzelf!“
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Silver Service – Onze complete dienstverlening
voor het afvoeren van uw tandheelkundig afval
Een zorg minder
medentex haalt uw tandheelkundig afval tezamen met de
volle amalgaamafscheiders minimaal 1x per jaar op bij uw
praktijk. Wij nemen de complete dienstverlening op ons.
U hoeft nergens naar om te kijken.
Wij zamelen voor u in:

medentex Silver Service

✔

Efficiënte manier van het ophalen
van uw tandheelkundig afval

✔

Eén contactpersoon voor al
uw vragen

✔

Kostenbesparende oplossingen
voor uw praktijk

Gebruikte spuiten,
capules, scalpels

Amalgaamresten

Gebruikte filterzeven

Lege amalgaamcapsules

✔

Producent van de ‘groene bak ofwel
SRAB 99D amalgaamafscheider’

Oude röntgenfilms

✔

Gecertificeerde en veilige afvalverwijdering dankzij 30 jaar ervaring

Fixeer en ontwikkelaar
vloeistoffen

✔

Inclusief de wettelijke
milieuadministratie

Amalgaamafscheiders
Getrokken tanden met
amalgaamvullingen
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Onze speciaal opgeleide servicemedewerkers
zorgen ervoor dat uw tandheelkundig afval
veilig en vakkundig wordt ingezameld,
getransporteerd, opgeslagen en afgevoerd.
+
Daarop kunt u rekenen.

Goed georganiseerd

Geen verrassingen

Verwijdering door experts

Binnen uw praktijk heeft u het druk
genoeg. Omdat wij dat weten, hebben
wij onze Silver service perfect op
de alledaagse praktijk afgestemd.
Volgens een vaste frequentie nemen
wij telefonisch contact met u op om
uw afval op te halen en de nieuwe
containers uit te leveren. Zo kunt
u zich volledig aan uw patiënten
wijden.

Onze Silver Service onderscheidt
zich door overzichtelijke tarieven
en transparante vaste prijzen.
Individuele aanpassingen van de
pakketten zijn mogelijk – op deze
manier kunt u elk jaar bij de vaste
wisseling veranderingen doorgeven.

medentex is een gecertificeerd
bedrijf voor het inzamelen,
transporteren en afvoeren van
tandheelkundig afval. Daarnaast zijn
wij een geregistreerde afvalverwerker,
onderdeel van Rentokil Initial en
dankzij 30 jaar ervaring een expert
op het gebied van tandheelkundig
afval. Het afval wordt veilig en volgens
de wettelijke richtlijnen afgevoerd
naar ons moderne afvalverwerkingsinstallatie in Bielefeld, waar het afval
onder strenge voorschriften
gerecyceld en verwerkt wordt.

Welk Silver Service pakket
past bij uw praktijk?

✔ Silver pakket 1 voor praktijken
met 1–2 stoelen

✔ Silver pakket 3 voor praktijken
met 3–5 stoelen

✔ Silver pakket 5 voor praktijken
met meer dan 5 stoelen

Alle Silver Service pakketten omvatten
onderstaande complete dienstverlening:
€ 99,95
€ 149,95
€ 199,95

De vermelde prijzen gelden per wisseling en zijn exclusief BTW. Bestelling van de
amalgaamafscheiders SRAB 99D, Amalsed Grey en Sirona Rotor zijn niet inbegrepen.

Regelmatige inzameling om de 6 of 12 maanden.
Keuze uit diverse type opvangpotten en cassettes
voor de opvang van amalgaamresten. Bij de
standaardprijs niet inbegrepen zijn de SRAB 99D,
Amalsed Grey en Sirona Rotor.
Levering van diverse type opvangcontainers voor
droog en nat amalgaam, bruggen & kronen,
getrokken tanden, naalden, fixeer en ontwikkelaarvloeistoffen.
Verwijdering en verwerking conform de wet- en
regelgeving van uw tandheelkundig afval.
Inclusief de verplichte milieuadministratie.

Een overzicht van de medentex Silver Service
1. U sluit een
overeenkomst
af voor de
Silver Service.

2. Bij aanvang van uw overeenkomst
ontvangt u per pakketdienst de
afgesproken opvangcontainers en
eventuele afscheiders en opvangcups.
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na 6–12 maanden
3. Onze Sales Representatives nemen ca 4 weken
voor de ophaaldatum telefonisch of per e-mail
contact met u op. Zij bespreken het lopende
pakket en maken een afspraak wanneer onze
service medewerker bij u langs komt.

na 6 of 12
maanden
6. Op de afgesproken
datum komt de service
medewerker en haalt
de volle opvangcontainers op. Onze
medewerker verstrekt
u ter plekke een
begeleidingsbrief als
bevestiging dat uw
afval conform de wet
is ingezameld en wordt
afgevoerd.
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medentex
Silver Service

4. U ontvangt vooraf
uw bestelde opvangcontainers en eventuele
afscheiders en opvangcups.

5. U kunt dan op een
voor u geschikt moment
de afscheiders wisselen.
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020-687 01

Onze klanten zijn belangrijk voor ons.
U kunt ons bereiken – telefonisch, per
e-mail of online.
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Alles in één keer geregeld – van inzameling tot
verwerking van uw tandheelkundig afval.
medentex is een internationaal bedrijf gevestigd in
Bielefeld, die gespecialiseerd is in het recyclen van
tandheelkundig afval. Vanuit het kantoor in Amsterdam
bedient medentex de Nederlandse markt.

✔

Al het ingezamelde afval wordt in onze afvalinstallatie
in Bielefeld volledig verwerkt.

Gecertificeerde inzameling en verwerking van
uw tandheelkundig afval

✔

Recycling van gebruikte amalgaamafscheiders
en opvangcups

✔

Waterservice: Testen van de waterkwaliteit in
uw praktijk

✔

Refund voor uw oude bruggen en kronen

Ruim 30 jaar ondersteunt medentex wereldwijd
tandartspraktijken met praktische oplossingen voor
tandheelkundig afval.
Vanuit onze vestigingen zorgen ongeveer 90
medewerkers er dagelijks voor dat onze klanten
optimaal bediend worden.
Sinds 2008 maakt medentex deel uit van de Britse
Rentokil-Initial-Groep, één van de grootste
dienstverlenende ondernemingen ter wereld.

Onze diensten:

Onze producten:

✔

PureMotion®– amalgaamafscheiding –
betrouwbaar, robuust, duurzaam

Stand: 02/2018

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf voor de inzameling
en verwerking van al uw tandheelkundig afval.
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