Til dig der vil anbefale
Klinikhuset til en du kender

Klinikhuset er en moderne
tandlægeklinik i Allerød.

I Klinikhuset har vi en ambition om at være én af
Danmarks allerbedste tandlægeklinikker. Ikke blot
målt på faglig kunnen, men lige så meget på, at du
får en professionel og behagelig oplevelse, når du
er patient i Klinikhuset.
I Klinikhuset møder du et engageret team, dedikeret
til at gøre dit besøg til en god oplevelse. Med
vores forskellige faglige baggrunde har vi alle de
kompetencer, som er nødvendig i en tandklinik med
fokus på høj kvalitet.
Ambitionen forpligter os løbende til efteruddannelse, så vi er opdaterede med den nyeste viden
og de nyeste teknikker. Dette har medført, at
Klinikhuset i dag er en topmoderne tandlægeklinik,
der benytter digital 3D-teknik i forbindelse med
fremstilling af kroner, broer, facader, implantatkroner og ved indsættelse af implantater. En teknik,
der gør det nemmere og mere bekvemt at være
patient.
Ved en patienttilfredshedsundersøgelse i Klinikhuset
svarede 72 % at de var ”meget enige” og 23%
svarede at de var ”enige” på spørgsmålet ”Vil du
anbefale Klinikhuset til andre?”.
Mange nye patienter i Klinikhuset kommer på
anbefaling af eksisterende patienter, og det er
vi meget glade for. Vi er altid klar til at byde nye
patienter velkommen.
Venlig hilsen
Alle i Klinikhuset.

Åbningstider

Klinikhuset tager meget gerne imod nye patienter. Kontakt
receptionen på 48172425, som vil hjælpe med en tid og med
hvordan du får overført din journal fra din tidligere tandlæge.
Medbring venligst det gule sundhedskort.
Vi står til rådighed i vores åbningstider hele året (også når det
er sommerferie). Klinikhuset holder dog lukket de officielle
helligdage. Grundlovsdag har vi åbent til kl.12.00.
Hvis din egen behandler holder ferie, står en anden behandler
altid klar til at hjælpe dig.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Telefontid

Online booking

E-mails

Betaling
Medlemmer af
sygeforsikringen danmark

Det er nemt at
komme til Klinikhuset

kl. 08.15
kl. 07.00
kl. 07.00
kl. 07.00
kl. 07.00

- 18.00
- 17.00
- 18.00
- 17.00
- 17.00

Vores dygtige receptionister svarer telefonen hver dag mellem
8.15-17.00 på telefon 48172425.
Det er muligt at booke eller ændre en tid til undersøgelse via
online booking på hjemmesiden.
Mail modtages på tandklinik@klinikhuset.dk og besvares indenfor
klinikkens åbningstid.
Dankort, Visa Dankort eller kontant.
Giv venligst receptionen besked om, at du er medlem
af danmark. Klinikken indberetter så direkte til danmark.
Efterfølgende får du tilskuddet retur.
Der er gode parkeringsforhold lige ved Klinikhuset med indkørsel
fra Lilledalsvej. Der er gratis parkering i 2 timer. I butikkernes
åbningstid kan det være vanskeligere at finde en P–plads, så kom
derfor i god tid. Ved længerevarende behandlinger (mere end to
timer) kan klinikken tilbyde gratis P-kort.
Klinikhuset ligger 3 minutters gang fra Allerød station.

Handicapvenlig adgang

Klinikhuset
M.D. Madsensvej 8
DK-3450 Allerød
Tel: +45 4817 2425
www.klinikhuset.dk
tandklinik@klinikhuset.dk

Klinikhuset ligger på først sal, og da vi ønsker, at alle skal have
adgang til tandbehandling på klinikken, har vi installeret en
trappelift. Hvis man som patient har brug for hjælp til at komme
op i trappeliften, er det vigtigt, at man selv har en pårørende
med, som kan hjælpe med evt. løft.
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Ny patient

