
Deze lente stralen de 
tandartsassistenten!

Algemene voorwaarden voor deelname aan de TrioClearTM assistenten actie

Leerdoel: 
Deze actie is bedoeld als proefplaatsing om tandartsassistenten kennis te laten maken met 
de processen en mogelijkheden van een behandeling met TrioClearTM Simple, Simple Plus of 
Touch-Up TrioClearTM clear aligners. Na deze proefplaatsing (behandeling), kent de praktijk  
de indicaties en contra-indicaties. Daarnaast is de praktijk getraind in het gebruik van de  
workflow en het proces van TrioClearTM en kan de assistent een patiënt informeren over het 
verloop van de behandeling. 

Elysee Dental produceert en betaalt het volledige TrioClearTM Simple, Simple Plus of Touch-Up 
pakket. Een behandeling met TrioClearTM Touch-Up Plus en Complete wordt niet door Elysee 
Dental vergoed en vallen hierdoor buiten de behandelmogelijkheid. 

Behandelkosten die gemaakt worden door de behandelend tandarts tijdens de behandeling 
met TrioClearTM komen voor eigen rekening van de tandartsassistent of behandelaar. Elysee 
Dental is hier niet voor verantwoordelijk of bij betrokken. 

Behandeling met TrioClearTM aligners is een individuele, op maat gemaakte behandeling, 
waardoor de duur van de behandeling en het aantal sets, welke nodig zijn voor een optimaal 
resultaat, afhankelijk is van elke unieke gebitssituatie. 

Wie mag deelnemen aan de actie: 
Iedere tandartsassistent die werkzaam is voor een tandartspraktijk in Nederland kan deel- 
nemen aan de actie onder de volgende voorwaarden:
 • De gehele TrioClearTM behandeling wordt uitgevoerd door een BIG geregistreerde  

tandarts die in dezelfde praktijk als de assistent werkzaam is. 
 • Zowel de ingeschreven assistent als de behandelend tandarts dienen de TrioClearTM  

introductiecursus gevolgd te hebben. 
 • Er is een anamnese van het gebit gedaan en de behandelend tandarts ziet geen  

aanwijzingen voor eventuele contra-indicaties tijdens de behandeling. 
 • Wij adviseren om deze anamnese te ondersteunen met een röntgenbeeld. 

Inschrijving:  
Je schrijft je in voor deze actie door het invullen van het online registratieformulier. Je ontvangt 
vervolgens een link voor de introductie-webinar voor jou en de behandelend tandarts. Nadat 
de webinar door beiden is bekeken, ontvang je van ons nogmaals de algemene voorwaarden,  
zoals deze in dit document zijn opgesteld, die door beiden ter akkoord ondertekend moet 
worden. Zodra we dit ontvangen hebben, ontvang jij het nummer van je inschrijving. Dit  
nummer is jouw “ticket” voor de trekking. 
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Behandeling ‒ benodigde gegevens ‒ behandeladvies 
 • Er worden afdrukken van het gebit genomen door de behandelend tandarts. Dit kan  

digitaal, maar ook volgens de conventionele methode. 
 • De behandelaar maakt foto's van jouw huidige gebitssituatie, een aangezicht en zij- 

aanzicht foto. 
 • De behandelend tandarts dient de casus in o.v.v. een klantnummer. 
 • Afdrukken, foto's en benodigde persoonlijke data (leeftijd en geslacht) worden verstuurd 

naar Elysee Dental. 
 • Elysee Dental beoordeelt de klinische situatie en adviseert de te volgen behandeling (Trio-

ClearTM Simple, Simple Plus of Touch-Up).
 • Na de behandeling dient de assistent een evaluatieformulier in te vullen. 

Gebruik van data en marketingmateriaal: 
Iedereen die deel neemt aan de actie geeft automatisch toestemming om een voor en na 
foto aan te leveren, welke geanonimiseerd gebruikt mag worden voor studie- en marketing- 
doeleinden. Op deze foto's hoeft alleen de mond goed zichtbaar te zijn. De foto wordt voorzien 
van het geslacht, de leeftijd en het gewenste doel van de behandeling. Een volledige profielfoto,  
voorzien van naam mag ook aangeleverd worden, maar is geen vereiste. 

De (persoons-)gegevens die worden ingevuld op het inschrijfformulier mogen door Elysee 
Dental tot een jaar na afloop van deze actie gebruikt worden om assistent en behandelend 
tandarts te informeren over eventuele wijzigingen in het proces of prijzen van TrioClearTM. Ook 
mag Elysee Dental binnen deze tijd de assistent eventueel een kortingsactie aanbieden. 

Deze data wordt door Elysee Dental niet gedeeld met andere partijen. 

Uitingen door deelnemers op Social Media kanalen: 
Als laboratorium willen wij zoveel mogelijk assistenten de mogelijkheid geven om deel te  
nemen aan deze unieke actie. Daarom zal er op diverse Social Media kanalen aandacht voor 
deze actie zijn. Alle deelnemers zijn van harte welkom om ook hun enthousiasme op deze 
kanalen te delen. Wel vragen we alle deelnemers deze uitingen professioneel te houden. Mocht 
om welke reden dan ook jouw behandeling tegenvallen, geef ons dan eerst de mogelijkheid 
om de oorzaak te onderzoeken voordat je hiervan negatieve uitingen doet op social media. 

Trekking en duur van de actie:  
Je kunt je inschrijven voor deelname aan deze actie tussen 21 maart en 28 juni 2021. 

De trekkingen zijn gepland op: 30 april, 28 mei en 30 juni. Je inschrijving blijft gedurende  
de gehele actieperiode geldig. Heb je je dus voor 30 april ingeschreven, dan zit jouw  
"ticket" bij elke trekking inbegrepen, tenzij je natuurlijk tijdens de eerste trekking al één van de  
gelukkigen bent. 

De trekking wordt middels een online lotingssysteem gedaan. Hierbij is elke inschrijving  
verbonden aan een nummer (jouw ticket). Elysee Dental heeft geen invloed op de trekkings- 
uitslag. 

Disclaimer:  
Deze actie is op verzoek van Elysee Dental juridisch getoetst op de voorwaarden van de  
Gedragscode Medische Hulpmiddelen en voldoet aan de eisen van dit regelement.  
Elysee Dental is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van kosten, buiten het  
geleverde TrioClearTM product. Indien de actie om onvoorziene redenen beëindigd zal 
worden, zijn eventuele gemaakte (behandel-)kosten, of andere kosten niet voor rekening of  
verantwoording van Elysee Dental. 

Vervolg
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