
VERLOSKUNDIGE  
UITRUSTING NODIG?
Ontvang gratis onze digitale 
“Checklist uitrusting verloskundigen”  
inclusief actuele prijzen. 

Studenten ontvangen 15% starterskorting!  
Bovendien ontvang je hierbij de laagste prijsgarantie.

15%  
studenten-

korting



VERLOSKUNDE UITRUSTING NODIG? 
 
Voordat je overgaat op het aanschaffen van je verloskundige 
uitrusting, wil je natuurlijk weten wat de mogelijkheden zijn. 
Wat zijn de verschillen in kwaliteit, modellen en prijzen. Wij 
helpen je graag in dit oriëntatieproces. 

Vraag een gratis voorlichting aan  
Samen nemen we alle ins & outs door. Je kunt verschillende 
materialen bekijken en uitproberen. Je krijgt advies over de 
voor- en nadelen van de verschillende uitvoeringen en merken, 
zodat je weloverwogen je eigen keuze kunt maken. 

Onderwerpen voorlichting 
• algemene uitleg over verloskundige uitrusting
• verschillende kwaliteiten en gebruik
• welke soorten/modellen zijn er en wat zijn hun  

specifieke eigenschappen
• advies onderhoud en reiniging  

(om zo lang mogelijk plezier te hebben van je materialen) 

Meer weten?  
Neem contact op met Tonnie Zandsteeg.  
Telefonisch, per mail of via whatsapp.

Jouw contactpersoon: 
Tonnie Zandsteeg
Accountmanager 
T: 06 3021 1480
tonnie.zandsteeg@henryschein.nl



MEEST GESTELDE VRAGEN 

Hoe ontvang ik de digitale checklist uitrusting verloskunde? 
Stuur ons een mail met je vraag, noteer hierbij je naam en opleidingslocatie,   
dan sturen wij je z.s.m. de checklist toe.

Hoe krijg ik de 15% studentenkorting?  
Deze korting wordt niet automatisch verwerkt, dus geef in je mail aan dat je hier gebruik van wenst 
te maken. Als pas afgestudeerde startende verloskundige mag je ook nog eenmalig naar deze 
korting van 15% vragen. 

Hoe lang duurt een voorlichting?  
Een presentatie duurt gemiddeld 1,5 uur. 

Wat is de levertijd van een bestelling?  
Alle gangbare artikelen zijn uit voorraad leverbaar, maar bij grote vraag kan dit variëren.  
We raden daarom aan om je bestelling op tijd door te geven, dit om teleurstellingen te voorko-
men. 

Kan ik mijn bestelling op een later moment laten afleveren?  
Ja hoor, dit is zeker mogelijk. Geef dit aan bij het plaatsen van je bestelling, dan houden wij hier 
rekening mee. Je betaalt pas als je bestelling wordt geleverd. 

Is het mogelijk mijn geplaatste bestelling te wijzigen?  
Je kan een bestelling achteraf veranderen, uitstellen of annuleren, met uitzondering van speciaal 
bestelde artikelen, apotheekartikelen en producten die niet in ons standaard assortiment zijn 
opgenomen. 

Is betaling in termijnen mogelijk?  
Ja, maar dit is afhankelijk van het totaalbedrag en de gewenste termijnperiode.  
Voor meer informatie neem contact met ons op. 

Wanneer moet ik betalen?  
Nadat je bestelling door ons is verstuurd, ontvang je de factuur.  
De betalingstermijn hiervoor is 30 dagen. 

WIE IS HENRY SCHEIN 
Wij zijn totaalleverancier van medische disposables, instrumenten, apparatuur en apothekers- 
artikelen. Een no-nonsense bedrijf met korte lijnen, goede bereikbaarheid, uitgebreide kennis  
van medische instrumenten/disposables en een hoge leverbetrouwbaarheid. Met een team van 
enthousiaste collega’s helpen we jullie graag met advies, levering van verloskundige producten, 
onderhoud en technische service. 

Henry Schein biedt producten van verschillende merken en kwaliteiten. Elk met zijn eigen specifieke 
eigenschappen en prijsniveau zodat we iedereen een passende oplossing kunnen bieden. 
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• gratis vrijblijvend advies
• uitgebreid assortiment
• bijna alles direct uit voorraad leverbaar
• laagste prijsgarantie

• eigen technische dienst

Ontdek al onze producten  
op www.henryschein.nl of 

vraag naar onze gratis verloskunde catalogus
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