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Tandheelkundige toestemmingen De Mondzaak 
O  Ik begrijp de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 

   

 

O  Ik ben 16 jaar of ouder 

O  Ik ben 12 tot 16 jaar 

O  Ik ben jonger dan 12 jaar 

 

 

Akkoord voor algemene voorwaarden 

Je hebt de algemene voorwaarden van De Mondzaak ontvangen / gevonden op de website. 

O Ja, ik ben akkoord met de algemene voorwaarden van De Mondzaak. 

O  Nee, ik ben niet akkoord met de algemene voorwaarden van De Mondzaak.  

 

 

Akkoord privacyverklaring 

Je hebt de privacyverklaring van De Mondzaak ontvangen /gevonden op de website. 

O  Ja, ik ben bekend met de privacyverklaring van De Mondzaak en weet waarvoor en waarom mijn 

            (bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt. 

O    Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van (bijzondere) persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 

voor de behandelovereenkomst. Mijn (bijzondere) persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan 

andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de 

praktijk zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting. 

O Nee, ik ga niet akkoord met de privacyverklaring en word geen cliënt bij De Mondzaak. 

 

 

Toestemming informatieoverdracht tussen (mond)zorgverleners 

Informatietoestemming zorgt voor het kunnen delen/overdragen van jouw gegevens aan een externe 

(mond)zorgverlener, bijvoorbeeld röntgenfoto's, zorg- en/of behandelplanning. 

O  Ja, ik geef hierbij toestemming/opdracht voor het delen/overdragen van mijn cliëntgegevens. 

O  Ik wil graag per informatieoverdracht toestemming/opdracht geven. 

O Nee, ik geef geen toestemming voor informatieoverdracht. 

 

 

Toestemming digitaal declareren 

De Mondzaak vraagt jouw toestemming om de tandheelkundige nota's, indien mogelijk, digitaal aan te 

leveren bij de verzekeringsmaatschappij, het gaat hierbij om behandelcodes, BSN-nummer en NAW-

gegevens. 

O  Ja, ik geef toestemming om digitaal te declareren. 

O Nee, ik geef geen toestemming om digitaal te declareren. 
 

                                                              
                                                                             Datum     
Plaats hier je 
handtekening 

 

    Noteer hier je naam & geboortedatum 


