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De website OPALESCENCE.COM/NL is populair bij patiënten en tandartspraktijken die op zoek zijn naar informatie over bleekbehandelingen.
Met Opalescence is de weg naar een stralend witte glimlach ongecompliceerd
en worden de weefsels ontzien.
Gebruikt u Opalescence-producten? Meld u dan nu aan voor dit veel
geraadpleegde onlineplatform om bij een breder publiek bekendheid te
krijgen en uzelf duidelijk zichtbaar te presenteren met uw aanbod aan
bleekbehandelingen.
Met de Opalescence Tandartsvinder krijgen belangstellenden snel een
overzicht van alle tandartsen in hun regio die professionele bleekbehandelingen met behulp van Opalescence aanbieden.
Registreer u nu gratis voor de tandartsvinder!
Vul gewoon het onderstaande formulier in of neem contact met ons op via
infoNL@ultradent.com.
infoNL@ultradent.com
Waar u ook bent gevestigd: met behulp van de Opalescence tandartsvinder
vinden patiënten en andere belangstellenden u in een oogwenk!
In onze Ultradent Products e-nieuwsbrief vindt u bovendien regelmatig
informatie over interessante nieuwe producten, tips en trucs en
behandelmethodes.

Ja, ik wil mij graag gratis registreren voor de Opalescence Tandartsvinder.
Ja, ik wil graag regelmatig de Ultradent Products e-nieuwsbrief ontvangen.
Bedrijf

Aanbiedingen

Producten

E-mail
U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de Opalescence Tandartsvinder en onze e-nieuwsbrief via infoNL@ultradent.com.

Naam van de praktijk
Contactpersoon binnen de praktijk
Adres praktijk (straat, huisnummer)
Adres praktijk (postcode, stad)
Praktijktelefoon
E-mail

Website praktijk
stem ik in met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsrichtlijnen
 Hierbij
(EU)2016/679.*

 Handtekening

Datum

begrijp dat Ultradent Products, Inc. persoonsgegevens gebruikt in het kader van de normale bedrijfsvoering. Ik geef toestemming voor het verzamelen en verwerken van mijn persoonsgegevens door
* IkUltradent
Products ten behoeve van de Tandartsvinder op de websites van Opalescence. Ik begrijp dat als ik niet akkoord ga met het verwerken van mijn persoonsgegevens, mijn persoonsgegevens niet
kunnen worden gebruikt voor de Tandartsvinder op de websites van Opalescence. Lees ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden op ultradent.com/nl of stuur een e-mail naar privacy@ultradent.
com om een kopie aan te vragen.

De VERSTUREN knop stuurt een nieuwe e-mail inclusief
uw ingevulde formulier naar infoNL@ultradent.com.

VERSTUREN

