afspraak
maken/wijzigen?

050 763 04 50

Aanvraag formulier
CLIËNT GEGEVENS

STEMPEL AANVRAGER

Naam .........................................................................................................................................
Adres .........................................................................................................................................
Postcode.................................... Woonplaats ....................................................................
Telefoon ....................................................................................................................................
Geb. datum..............................................................................................................................
Verzekering + nummer........................................................................................................
BSN .............................................................................................................................................
Mailadres...................................................................................................................................

OBSTETRISCHE GEGEVENS

G

RELEVANTE INFORMATIE / DIAGNOSTIEK VRAAG

P

...................................

....................................

EDLM

.........................................................................................

ATD

.........................................................................................

DE AANVRAAG

Vitaliteit
Termijnbepaling
SEO
Biometrie
Ligging
Placenta lokalisatie
Spiraal controle
		
.........................................................................................
CLIËNTE IS GECOUNSELD

Datum ..............................................

JA / NEE

Echotoon
Praktijk voor echografie
Zuiderpark 20a, 9724 AH Groningen

t 050 763 04 50
mail@echotoon.nl
www.echotoon.nl

Echotoon
Zuiderpark 20a
9724 AH
Groningen

data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

PARKEREN

PRET ECHO

Je kunt je auto gratis parkeren op de parkeerplaatsen

Naast de medische echo kun je bij Echotoon

aan de voorkant van het pand (Zuiderpark 20).

ook een pret echo laten maken. 2D, 3D en/of 4D.
Een medische echo kan helaas niet gecombineerd

ONZE INGANG

worden met onze pret-echo producten. Dit is een

De ingang van Echotoon bevindt zich links aan de

landelijke richtlijn waaraan wij ons conformeren.

zijkant van het pand. Volg de bordjes Echotoon.

Mocht je naast de medische echo een (4D) pret-echo

Ons huisnummer is 20A.

wensen dan dient hiervoor apart een afspraak gemaakt
te worden. Op de website www.echotoon.nl kun je

KINDEREN MEE?

alle informatie hierover vinden. Wij vinden het heel

Kinderen zijn bij ons altijd van harte welkom.

leuk jullie daarvoor nog een keertje terug te zien.

Wel willen we je er op attent maken dat kleine
kinderen een echo spannend kunnen vinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tijdens het onderzoek is de ruimte donker, de

Op elk contact, elke dienst of handeling van

onderzoeken duren lang (vaak meer dan 30 minuten)

Echotoon, praktijk voor echografie in Groningen,

en je ligt op de onderzoeksbank waardoor je beperkt

zijn de algemene voorwaarden van Echotoon van

wordt in je bewegings- en evt troostmogelijkheden.

toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de kamer van

Het kan soms lastig zijn om uit te leggen wat er

koophandel te Groningen en tevens gepubliceerd op

gebeurt, zeker als onverhoopt de uitslag minder

www.echotoon.nl. Daarnaast is vanaf 25 mei 2018 de

gunstig is.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Op dezelfde website vind je ook ons
Privacystatement.

