
  BETALINGSVILKÅR FOR PLANLAGT OG UDFØRT TANDARBEJDE PÅ 
       
  ØSTFYNS IMPLANTAT OG KIRURGIKLINIK®. 
  
 
 Klinikken har udført mange store og spændende opgaver gennem årene. Vi bestræber 
 os altid på, at yde en god service kombineret med en engageret indsats. Vores 
 behandlinger er baseret på mange års erfaring og en stadig interesse for at udvikle 
 tandplejen. Det gør vi blandt andet ved, at jeg deltager i nationale som internationale 
 møder, foredrag, symposier og kongresser. Du kan se mere på min hjemmeside under 
 faglig profil. 

 Adressen er www. flemmingbrandt.dk 
  
 Skulle vi ikke selv være tilfredse med vores egen indsats, laves det pågældende 
 arbejde om. Det giver tryghed for vores kunder. 
 Tryghed for os er, at vi kan forvente at få betaling for vores indsats. Derfor har jeg 
 valgt, at have følgende betalingsbetingelser. 
 
 Hvis du henvender dig akut med et problem og ikke er registreret som patient hos 
 os, skal betalingen falde kontant.  
 Jeg finansierer ikke behandlingen for mennesker jeg ikke kender. MEN vi løser gerne 
 folks problemer, i den udstrækning vi kan finde tid i vores travle hverdag. Også selv 
 om man ikke ønsker at fortsætte som kunde hos os. 
 Derudover får ingen i princippet lov til at skylde klinikken mere end kr. 1000 før vi 
 beder om en a’conto indbetaling eller laver en delregning. 
 
 Gamle kunder som vi kender godt; betaler først når behandlingen er afsluttet. 
 
 Ved alle større behandlinger der involverer vores laboratorier og dels kan foregå 
 over en længere periode, er vores betalingsbetingelser følgende: 
 
 1/3 – del af det samlede beløb betales ved behandlingens begyndelse. 
 1/3 – betales midtvejs i behandlingen, men vi vil altid angive et nærmere tidspunkt. 
 1/3 -  og den sidste delbetaling betales efter endt behandling og ved førstkommende 
           kontrolbesøg. Vi skal gerne sikre os, at behandlingen er udført til din fulde 
           tilfredshed. Du må også gerne have lidt hold i tandlægen før restbetalingen 
           finder sted. 
 OBS: Det kan også lade sig gøre ved blot at tilvejebringe en skriftlig garanti fra 
           sin bank, om at det samlede beløb bliver overført når regningen    
           fremsendes til pengeinstituttet. 
 Til sidst er der blot at nævne, at bedøvelser normalt ikke medregnes i vores tilbud på 
 tandbehandling. Det er meget individuelt om man ønsker en smertefri behandling. 
 Nogle mennesker vælger det helt fra. 
  Med venlig hilsen til dig – hvis tandsundhed vi 
  gerne tager hånd om.             Flemming Brandt 


