
Wordt uw droom werkelijkheid?

Masterclass

Overname 
tandartsenpraktijk

Droomt u van een eigen tandartspraktijk? Dat is mooi! Maar weet u ook wat er allemaal bij 
een praktijkovername komt kijken? Wij vertellen het u graag in onze Masterclass ‘Overname 
tandartsenpraktijk’. Samen met onze partners Dentalair, Famed en Van Helder lichten wij toe 
welke stappen u moet nemen in het overnametraject en staan we stil bij mogelijke valkuilen.  
Wij sluiten de Masterclass af met een borrel zodat u nog even kunt napraten met uw collega’s  
uit het veld en onze partners.

Het progamma
17.30 - 18.30 Ontvangst met een lichte maaltijd
18.30 - 19.15  Een financieel gezonde praktijk, wat is dat? - Van Helder Accountants
19.15 - 20.00 De juiste praktijkinrichting, waar let ik op? - Dentalair
20.00 - 20.30 PAUZE
20.30 - 21.15 Hoe regel ik een passende financiering? - ABN AMRO
21.15 - 22.00 Hoe houd ik de focus op de zorg? - Famed
22.00 - 22.30 BORREL

Wij ronden het programma rond 22.30u af.

Locaties
Zwolle  2 november 2017
Nijmegen 9 november 2017
Rotterdam 16 november 2017

Deelname
Deelname aan deze Masterclass is gratis. Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan direct via www.abnamro.nl/tandarts
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