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Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst en de wijk Vathorst: het is een perfecte match. De
allround groepspraktijk groeit zo hard, dat tandarts Remco Scheringa en zijn team in april zijn verhuisd
naar een ruim pand aan de rand van het winkelcentrum. Met maar liefst 15 disciplines onder één dak,
van een tandprotheticus tot een logopedist, is het inmiddels een uniek fullservice mondzorgcentrum.
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hoe het werkt. Daarom blijven we daar
inzicht in geven door veel te communiceren. Dat is ook een kracht van ons. We
zijn zichtbaar in de media en sponsoren
drie sportverenigingen in de wijk: hockeyclub

Eemvallei,

voetbalvereniging

Hoog
landerveen en het nieuwe zwembad. We laten zien wie we zijn en zijn
betrokken. Iedereen in Vathorst kent ons
en wij kennen hopelijk iedereen.’

GEWAARBORGDE KWALITEIT
Hij weet ook: alles staat of valt met kwaliteit. ‘Je kunt honderden dingen buiten
de praktijk doen, als het in de praktijk niet
goed is houdt het snel op. Wij hebben
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