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Tandartspraktijk TeamGeest is nu overgedragen aan dhr. Javier Garcia en mevr. Daniella Sanguino. 

Voor mij als oud-eigenaar een heel bijzonder moment. 30 jaar heb ik met veel plezier kunnen werken 

in Hoogerheide. 

Ik ben blij en dankbaar dat ik dat met, en voor u, heb kunnen en mogen doen. Velen van u hebben al 

kennis gemaakt met Daniella en/of Javier. Sinds oktober werken ze mee en wij hebben hen leren 

kennen als enthousiast en betrokken. Ik blijf nog in de praktijk als angsttandarts voor 1 dag per week 

en coach voor beugelbehandelingen en management.  

Veel dingen blijven hetzelfde en ongetwijfeld gaan er zaken veranderen. In het volle vertrouwen op 

een mooie toekomst voor Daniella en Javier in hun praktijk TeamGeest in Hoogerheide neem ik 

afscheid van u. Ik wil dat niet geheel ongemerkt doen. Tijdens de komende Brabantse Wal feesten ga 

ik u een spetterend vuurwerk aanbieden. Een beetje afhankelijk van het weer, zal op  

vrijdag 27 april rond 21.30 op het feest terrein bij de RK-kerk te 

Hoogerheide een professioneel vuurwerk afgestoken worden. U bent daarvoor 

van harte uitgenodigd. 

Daniella, Javier, mijn vrouw en ik zullen in een stand aanwezig zijn om u de gelegenheid te geven hen 

succes te wensen en afscheid van ons te nemen.  

Wim van Geest 

De afgelopen maanden in Hoogerheide waren heel positief voor ons: het was leuk en uniek! Bij 

TeamGeest hebben wij een sterk team dat heel enthousiast  voor de komende jaren is.  Wij hebben 

heel veel zin in om verder samen met  u in Hoogerheide ons te ontwikkelen! 

De openingstijden  blijven hetzelfde, maar voor meer informatie kunt u altijd naar 

www.teamgeest.net.  Op de website is er informatie over: nieuwe behandelingen, nieuws van de 

praktijk, team,  uitzonderingen van openingstijden/spreekuren. Het is voor ons heel belangrijk om uw 

mening te horen! Op dit manier kunnen wij verbeteren! U kunt het altijd via info@teamgeest.net ! 

 Wij hopen dat wij ook voor 30 jaar samen met jullie in Hoogerheide kunnen werken.  

Daniella Sanguino en Javier Garcia 
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Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om aan een aantal praktische punten te noemen. 

 

Endodontologie 

Tandarts Javier Garcia  is naast de algemene tandheelkunde gespecialiseerd in het uitvoeren van 

moeilijke wortelkanaalbehandelingen. Voor de praktijk betekent dit dat we ook op dit punt meer en 

beter service kunnen gaan bieden. 

implantologie 

Tandarts Daniella Sanguino is naast de algemene tandheelkunde gespecialiseerd in het plaatsen van 

implantaten (kunstwortels) en de constructies die daar boven op komen, zoals kronen of 

klikgebitten. Het is fijn dat ook deze mooie technische oplossingen voor ontbrekende tanden of 

kiezen nu bij TeamGeest van start tot eind, uitgevoerd kunnen worden. 

Inloopspreekuren. 

Bij de komst van nieuwe tandartsen is het altijd de vraag of een ouderwets gebruik van open 

spreekuren blijft bestaan. Wij blijven de open inloop spreekuren, zoals u die gewend bent, houden. 

Als u zonder afspraak wil binnen lopen kan dat op maandag va 17.00 -17.30 en dinsdag/woensdag 

van 8.30-10.00 

Acceptgiro’s  

Wellicht heeft u het al gemerkt. Ons betalingskantoor is al gestopt met het sturen van acceptgiro’s. 

Ook wij sturen ze niet meer. Er wordt zoveel betaald met internetbankieren dat banken deze service 

gaan afbouwen. Wij moeten hierin mee. Dus de acceptgiro verdwijnt. 

Bankrekening 

Natuurlijk hoort bij een nieuwe praktijk eigenaar ook een nieuwe bankrekening. Ons bankrekening 

nummer is NL 71 FVLB 0226 915689 

Uw mening telt. 

Graag leren wij van uw ervaringen. Als er verbeteringen mogelijk zijn, of u klachten heeft over onze 

dienstverlening, laat het ons weten. Om dit proces te sturen zal er ook in september weer een 

patient-tevredenheidsonderzoek gehouden gaan worden. U mag altijd via onze website een recensie 

geven. Op de home pagina staat hiervoor een link. 

 


