
     OPENINGSTI JDEN FEESTDAGEN 2019/2020  
 

Graag willen wij via deze nieuwsbrief onze patiënten een knapperige en zonnige winter wensen! 

Heeft u nog budget voor 2019? Check tijdig uw verzekering voor alternatief/beweegzorg vergoeding.  

Wacht niet tot het laatste moment in verband met de eindejaar drukte!  

En mocht u zich willen laten informeren omtrent de polissen voor 2020 en welke maatschappijen u een goede dekking kunnen bieden, 

raadpleeg dan https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chiropractie, of vraag het de assistenten aan de balie. 

 

Het nieuws voor komend jaar is dat we per 1 januari 2020 voorgoed afscheid nemen van onze geliefde papieren dossiers  

en volledig digitaal zullen gaan werken (AVG proof).  Hierdoor zal de routine in de praktijk iets wijzigen;  

u mag zich aanmelden bij de receptie, het digitale dossier zal vervolgens  geopend worden in het systeem van Dr. Dan. 

De 2e verandering die wij zullen doorvoeren is een kleine sanctie in het geval een patiënt, zonder bericht, niet op de afspraak 

verschijnt. Dr. Dan zal een pot op de receptie plaatsen waar deze patiënten, bij hun volgende bezoek, een donatie kunnen achterlaten;  

De donatie zal naar,  een door hem gekozen, goed doel gaan. 

 

Wij danken u hartelijk voor het begrip en de medewerking J 

 

En  natuur l i jk ,  n ie t  t e  vergeten ,  onze  openingst i jden  rondom de  f ees tdagen . .  

Dinsdag  24 December 2019  Kerstavond  09:00 – 17:00 

Woensdag 25 December 2019  1
e 

Kerstdag  Gesloten 

Donderdag 26 December 2019  2
e 

Kerstdag Gesloten 

Vrijdag  27 December 2019    Gesloten 

~ 

Maandag  30 December 2019  10:00 – 12:30     &    15:00 – 19:00 

Dinsdag  31 December 2019  Oudjaarsavond 10:00 – 16:00  

Woensdag 01 Januari 2020  Nieuwjaarsdag Gesloten 

        

Vanaf woensdag 2 januari zijn onze vaste openingstijden weer van kracht, we hopen u weer gauw te mogen verwelkomen in het nieuwe jaar! 

Bel ons gauw voor uw volgende afspraak, we kijken uit naar uw komst! Wij wensen u allen gezellige, mooie en frisse feestdagen toe! 

Warme groe t ,  

Het  CvC team 



OPENING HOURS HOLIDAYS 2019/2020  

We would like to wish all our patients a crispy and sunny winter! 

Do you still have coverage in 2019? Make sure to check your package with your insurance company (alternatief/beweegzorg).  

Don’t wait too long, due to the end of the year rush! 

And would you like to be informed about the 2020 insurance rates concerning chiropractic care check the link 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chiropractie or feel free to ask our assistants. 

 

We would also like to inform you about a few changes for the coming year 

As of January 1st , 2020 we will no longer be using our beloved paper files. The time has come to enter the digital age, and therefore from now on 

we will work digitally only (AVG proof). As a result, the routine in our practice will slightly change; we invite you to register at the reception, the 

digital file will then be opened in Dr. Dan’s system, and no paper will be needed anymore. 

The second change is a small fine we will impose when a patient, without given notice,  does not show on his/her appointment. A jar will be 

placed at the reception where the patients, on their following visit, can leave a donation; the donation will go to a charity chosen by Dr. Dan. 

 

We are very thankful for your understanding and cooperation ☺ 

 

Then ,  las t  but  not  l eas t ,  our  opening  hours  dur ing  the  ho l idays  

 

Tuesday   December 24th  2019 Christmas Eve  9:00am – 5:00pm  

Wednesday December 25th  2019 Christmas Day Closed 

Thursday  December 26th  2019  Boxing Day  Closed 

Friday  December 27th  2019 Holiday  Closed 

~ 
Monday  December 30th 2019 10:00am – 12:30am   &   3:00pm – 7:00pm      

Tuesday  December  31st 2019  New Years Eve 10:00am – 16:00pm  

Wednesday  January  1st  2020  New Years Day! Closed   

 

 

From Thursday January 2nd the practice hours will be regular as before, we hope to see you all soon in the new year! 

Call us, to book in your next appointment, we look forward to your visit!  

We wish you all cozy, lovely and cheerful holidays!! 

Warm regards ,   

`       The  CvC team 


