
 

Sterk gespecialiseerd in nitril handschoenen 

Onafhankelijke en zelfstandige adviseur ! 

Hierdoor kan DDC u geheel oprecht en optimaal 
adviseren uit het pakket van zeer diverse fabrikanten: 

 Otto Leibinger L-Dent, Duitse fabrikant van 
exclusief, hoog kwalitatief en ergonomisch 
handinstrumentarium 

 Hahnenkratt, Duitse fabrikant van o.a. nieuwste 
mondspiegels 

 Horico, Duitse fabrikant van de zeer bekende 
boren, frezen en polijstcups 

 Nichrominox Franse fabrikant van groot pakket 
borenblokjes, trays, tubs en vele andere producten 

 DDC Excellent Nitril handschoenen, door ons 
geselecteerd door de gunstige prijs / 
kwaliteitverhouding, waarbij de gestelde EN 
normen voorop staan 

Over ons 

Danse Dental Care 

Is een bewust klein, maar professioneel  
team, wat sinds 2005 onder leiding staat 
van Astrid de Ruijter-Danse. Door haar 
professionaliteit, jarenlange 
praktijkervaring, bijscholingen en 
inlevingsvermogen, weet zij waar het in de 
mondzorgpraktijk om draait en wat bij ú 
past. Met haar persoonlijke betrokkenheid 
ontzorgt zij u bij de aanschaf van 
handinstrumentarium, medische disposables 
en aanverwante dentale producten.  

Bij DDC staat persoonlijke begeleiding en 
advisering voorop, waarna u met een 
vertrouwd gevoel uw aankoop doet. Zeker 
als u weet dat u binnen twee weken kunt 
retourneren en wij over het overgrote deel 
van onze instrumenten een garantie van 10 
jaar geven.   

Maak nu extra goedkoop kennis door 
opgave van code DDCF10 

                               

 

DANSE DENTAL CARE 
Nieuwkuijksestraat 66 
5253AJ NIEUWKUIJK 
 
www.dansedentalcare.nl 
info@dansedentalcare.nl 
06-49893998  
(ook whatssapp) 
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  De passie voor tandheelkunde       
delen wij met u 

 



 

Scalers en curettes niet meer slijpen 

 

Waarom Danse Dental Care ? 
 

Danse Dental Care biedt iedere tandheelkundige 
professional, door de scherpe 
prijs/kwaliteitverhouding, de mogelijkheid met hoog 
kwalitatief en ergonomisch instrumentarium te werken. 
Met de professionals om ons heen, testen en keuren wij 
onze producten vóórdat wij ze opnemen in ons pakket. 
Door onze kleinschaligheid kunnen wij de prijzen eerlijk 
en laag houden, met behoud van de kwaliteit, 
persoonlijke begeleiding en hoge service. 

 

Horico boren, frezen en polishers 

Uw instrumentarium aanvullen of 
vernieuwen en nu eindelijk de juiste 
handschoen aantrekken ? 

Scalers / Curettes vanaf € 15,- per stuk 

Dé nitril tandartshandschoen                        
€ 36,50/1000stuks 

Extractietangen vanaf € 41,35 

“Wat een service en prettige 

persoonlijke begeleiding en 

advisering ! Ondanks de huidige 

hectische en digitale tijd, heeft 

Astrid nog alle tijd voor je” 

Nú extra goedkoop kennismaken met DDC ? 

Plaats uw eerste order tijdens een 
vrijblijvend praktijkbezoek of via onze 
webshop en ontvang eenmalig 10% korting 
met de code DDCF10. 

Op zoek naar de passende 
tandartshandschoen ? 

Vraag nu een gratis monsterpakket aan en 
test onze handschoenen in de praktijk.  

Volledig pakket Nichrominox 

Instrumenten slijpen. 

 
Uiteraard kunt u zelf goed uw instrumenten 
slijpen, maar wanneer u uw instrumenten 
weer in “fabrieksstaat” wilt hebben, 
regelen wij dit graag, met overbrugging 
van leeninstrumenten. Scalers/ curettes 
slijpen € 6,- per stuk, alle merken ! 

Evenement “tandarts en mondhygiënist 
onder één dak” 

Op 9 november 2019 organiseert Danse 
Dental Care bovenstaand evenement, 
compleet met product demonstraties, 
informatieve onderwerpen en open podium. 
Inclusief lunchbuffet en afsluitende 
netwerkborrel. Houd de media in de gaten! 


