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Nadat de broers Richard en Bertho Kleinsman in

1988 afstudeerden, hebben zij een aantal jaren 

ervaring opgedaan in een grote kliniek in Düsseldorf

en openden in 1992 hun eerste kliniek. Vandaag de

dag helpen zij, met 44 medewerkers, aan een nieuw

en speciaal op de persoon afgestemd gebit. Dit

doen zij in hun hoofdkliniek in Bocholt, in hun praktijk

in Bosch en Duin en in hun twee luxe mondhygie-

nestudio`s in Bosch en Duin en Arnhem. Bij Kleins-

man/Kleinsman maakt men mooie glimlachen,

waarbij het behouden van de karakteristieke ken-

merken van het gezicht voorop staat. Door middel

van een luxe vorm van mondverzorging krijgt het

gebit en het zelfvertrouwen een flinke opknapbeurt.

In de kliniek wordt er na een uitgebreid en diep-

gaand intakegesprek een behandeltraject voorge-

steld. Hierin wordt meteen duidelijk hoe en wanneer

er gewerkt zal worden. Tijdens het intakegesprek

maken de tandtechnici speciaal voor u een wax-up

van uw nieuwe gebit. Nog tijdens het gesprek

schuift de tandarts dat model over uw eigen tanden,

waardoor u precies ziet hoe het eruit gaat zien. Het

is belangrijk om een mooi, individueel aangepast

eindresultaat te produceren, omdat cliënten 

weloverwogen en met specifieke wensen naar de

kliniek komen. Door een continu samenspel tussen

tandtechnicus, cliënt en tandarts, waarbij iedere par-

tij zijn eigen inbreng heeft, is er gegarandeerd een

zeer persoonlijke en kwalitatief hoge service, zowel

tijdens als na het proces. In de mondhygienestudio`s

in Arnhem en Bosch en Duin vinden vooral de kor-

tere en mondverzorgende behandelingen plaats,

zodat de cliënten dichter bij huis terecht kunnen

voor de nodige verzorging. De unieke mondverzor-

gingslijn Supersmile uit de VS is alleen bij Kleins-

man/Kleinsman verkrijgbaar.

Blinkk: www.blinkk.nu / www.supersmile.nu

Kleinsman/Kleinsman
De haute couture van de tandheelkunde 

Clinics

‘De haute couture van de tandheelkunde’, zo wordt Kleinsman/Kleinsman in vakbladen

en door kenners genoemd. Een kliniek waar topspecialisten sinds 1995 zorg dragen

voor cosmetische tandheelkunde, cosmetische tandheelchirurgie, implantaten (kunst-

wortel), laserbehandelingen en intensieve mondhygiëne van de bovenste plank.
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Dentalclinic Kleinsman/Kleinsman

Bocholt

Casinowall 1-3

46399 Bocholt, Duitsland

+49 287117477 

info@kleinsman.de

Bosch en Duin

Biltseweg 14B

3735 ME Bosch en Duin

+31 302251152

info@kleinsmantandartsen.nl

American Express kaarthouders kunnen op afspraak langskomen voor een 
kostenloos intakegesprek in Bosch en Duin en in Bocholt.

KL2-facings zonder de tanden te beschadigen, additional veneers


