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Geachte relatie,

Voor de komende feestdagen willen wij graag weten 
wanneer uw praktijk gesloten is. Wij sturen u dan in deze 
periode geen werk retour. Indien u geen vakantiesluiting aan 
ons doorgeeft, sturen wij het werk naar u retour volgens het 
verzendschema op de achterzijde.

Wij wensen u alvast fi jne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Met vriendelijke groet,
Elysee Dental

Wilt u tijdens de feestdagen geen werk in uw kast 
hebben staan?

Meld dit dan op het antwoordformulier op de achterzijde. Het werk wordt dan op de 
eerstvolgende leveringsdag na uw vakantie, bij u in de kast gezet. Het ingevulde 
antwoordformulier kunt u in de techniekbox met uw werk meesturen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór uw vakantie zoveel mogelijk techniekboxen retour te 
sturen naar Elysee Dental? Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Afwijkende levertijden
Feestdagen 2019/2020

Levertijden tijdens de feestdagen
Op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari wordt er geen werk opgehaald en
gebracht. De reguliere levertijden zijn vanaf  2 januari van toepassing.

Ophalen
Retour met PS 
koerier ‘s-nachts

Retour FedEx/ 
Elysee chauffeur 
uiterlijk 17.00

12 december 20 december 23 december

13 december 23 december 24 december

16 december 27 december 27 december

17 december 27 december 30 december

18 december 30 december 2 januari

19 december 2 januari 3 januari

20 december 2 januari 3 januari

23 december 6 januari 7 januari

27 december 8 januari 9 januari

30 december 9 januari 10 januari

2 januari 13 januari 14 januari

Antwoordformulier

Klantnummer:  ..................................................................................................................................................................................

Tandartspraktijk:  .......................................................................................................................................................................................

Plaats:  ................................................................................................................................................................................................................

Voor urgente vragen bereikbaar op telefoonnummer:  .............................................................................................

Is de praktijk gesloten tijdens de feestdagen? ja/nee:

Laatste werkdag:  ......................................................................................................................................................................................

Eerste werkdag:  .........................................................................................................................................................................................

Op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari wordt er geen werk opgehaald en


