
BITJES HAPPEN Mijdrecht 

          
 
Professionele gebitsbeschermers voor alle leden van de club! 
 

Hapdag: Op zaterdag 6 oktober van 9.30-13.30 uur aanstaande organiseert SPTL een 

hapdag op de hockeyclub. Hockeyers die nog volop aan het wisselen zijn of een 
beugel dragen, kunnen ook tijdens deze dag een op maat gemaakte beschermer 
laten vervaardigen.  

 
Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn verzoeken we je van te voren op te geven. 

 Ga naar http://shop.gebit.nl klik op aanmelden hapdag en volg de stappen. U 
ontvangt automatisch een bevestiging met verdere informatie. Lukt het niet om de 
hapdag te bezoeken, geen probleem, vraag dan een thuispakketje aan. (niet 
geschikt voor beugels) 

 
 Het bitje kun je een aantal weken later in het clubhuis afhalen. De vereniging maakt 

bekend vanaf wanneer en waar (website vereniging). 
  
 Betaling via pin of contant. U ontvangt bij afhalen bitje een factuur, probeer altijd 

te declareren bij uw zorgverzekeraar. 13 zorgverzekeraars geven aanvullend een 
vergoeding van ± € 18,00! 

 

 
Voor het wissel gebit worden beschermers vervaardigd waarin de wisseling van tanden en 
kiezen is voorzien, zodat deze een jaar of langer kunnen worden gedragen. Hieronder kunt 
u zien welke beschermer voor u geschikt is. 
 
Type Advies Gem. Levensduur Prijs Meerprijzen Prijs 

Junior 
standaard 

Melk gebit of twee grote 
voortanden nog niet blijvend 
gewisseld. 

2 seizoenen * € 35.00 Glitters € 5.00 

Junior 
luxe 

Twee grote voortanden wel 
blijvend gewisseld. 

2-4 seizoenen * € 52.50 2-kleuren € 10.00 

Senior 
luxe 

Uitgewisseld gebit of klaar met 
beugelen. 

5-8 seizoenen, 10 jaar of 
langer is geen uitzondering 

€ 52.50 3-kleuren € 15.00 

Beugel Sporters met vaste of 
uitneembare beugel 

beugeldraagtijd € 55.00 4-kleuren / 
speciale mix 

€ 20.00 

  
* Junior beschermers hebben een gegarandeerd gebruik van 1 jaar, met het wisselproces wordt rekening gehouden  
waardoor langere gebruiksduur mogelijk is! Gebruik uw beschermer waar hij voor bedoeld is, bijv. niet op kauwen etc. 
 

Verschil standaard en luxe beschermer? 
Luxe beschermers zijn steviger, geven meer bescherming. 
Luxe beschermers zijn voorzien van naam en telefoonnummer. 
 
Alle type beschermers worden geleverd in de volgende kleuren zonder meerprijs 
Transparant/Rood/Roze/Geel/Groen/Blauw/Paars/Wit/Licht blauw/Goud/Zwart/Zilver 
Turquoise/Bordeaux rood/Neon geel/Neon groen/Neon rood/ Oranje. 
 

             
 Standaard      2-kleuren  3-kleuren    4-kleuren          Speciale Mix  

Sport Preventie Tand Letsel        www.gebit.nl   
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