UW TANDARTSREKENING

ein

Mondzorgcentrum Badhuispl
Badhuisplein 6
7772 XC Hardenberg
KvK-nummer: 55312950
ng:
AGB-Code Praktijk/Instelli

HM van der Kies
Tandlaan 6
1234† AM † Gebitstad

38380068

7786BA5

REKENING

Betalingskenmerk:
Datum:

Patiëntgegevens
Naam:
Geb.datum:
Zorgverzekeraar:

1571† 5952 4236 66
20–02-2020

HM van der Kies
29-05-1978
†
De Goede
gen NV
kerin
Zorgverze
8620077512

Polisnummer:

Bedrag
Behandelingsdatum
17-01-2020
Behandelaar: 38380068
17-01-2020
Behandelaar: 38380068

Omschrijving

C11 Periodieke controle
M03 4x Gebitsreiniging. per

1980\1\1

Infomedics B.V.
Postbus 60108
1320 AC Almere

€

52,28

€

74,44

5 minuten

. Het
zorgverzekeraar behandeld

ing is
totaalbedrag op deze reken

ons over te maken. Hiero
bedrag binnen 30 dagen aan
Wij vragen u vriendelijk het
het betalingskenmerk.
Vermeld bij uw betaling altijd

Ten name van:
IBAN:

22,16

Totaal
eraar
Betaald door uw zorgverzek
Nog te voldoen

Deze rekening is al door uw

Betaalgegevens:
Bedrag:
Betalingskenmerk:
Vervaldatum:

€

€ 13,07
1211 6438 2840 71
12 maart 2020
Infomedics B.V.
NL34 ABNA 0243 2400 58

036 – 20 31 900
uur
ma t/m vr van 9.00 – 17.00

€
€

61,37
13,07

uw eigen bijdrage.

nder treft u de betaalgegevens

aan.

Direct betalen?
app
Scan deze code met een QR
.nl
of ga naar www.infomedics

AGB-code: 98098705
58
IBAN: NL34 ABNA 0243 2400

innen. Tegelijkertijd heeft
n om de vordering op u te
dics B.V. de opdracht gegeve
B.V. (gecedeerd).
Uw zorgaanbieder heeft Infome die vordering overgedragen aan Infomedics Finance
van
zorgaanbieder het eigendom

uw

KvK nr: 04048143
BTW nr: NL8035.98.130.B.01
www.infomedics.nl

Op de tandartsrekening staan alle verrichtingen die de tandarts heeft uitgevoerd. Elke verrichting heeft een eigen code, die
bestaat uit een letter en twee cijfers. De letter geeft het onderwerp aan, het cijfer de specifieke behandeling. Met behulp van
de complete code kunt u op www.allesoverhetgebit.nl controleren of de bedragen juist zijn.
A= verdoving
B= roesje
C= controle en consult
E= wortelkanaalbehandelingen
F= orthodontie
G= behandelingen van het kaakgewricht
H= chirurgische ingreep
J = implantaten
M = preventie en mondzorg P = kunstgebit
R = kronen en bruggen
T = tandvleesbehandelingen U = uurtarieven
V = vullingen
X = röntgenfoto’s

BEGROTING
Wanneer een behandeling duurder dan €250 is,
is de tandarts verplicht een offerte te geven. Maar
ook voor behandelingen onder dat bedrag kunt u
uw tandarts gerust om een begroting vragen.

