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Mine små grå været interesse da en del 
tannleger i november fikk en epost fra br@
nettodental.dk der de ble tilbudt tjenester fra 
websiden nettodental.eu.
«Fugl Fønix»? tenkte jeg og slo opp på det 
firmaet som framkommer i e-posten fra 
Netto Dental i Danmark. Alt som presenteres 
er fantastisk billige kvalitetsvarer fra 
«Woodpecker» - et firma som roses opp i 
skyene for størrelse, kvalitet, mannskap osv. 
Vi sjekker linkene under bildene i eposten: 
Alle går til nettodental.eu Telefonkatalogen 
1881 opplyser at 80041810 er på en adresse 
på Holmlia senter, og telefonnummeret er 
det samme som firmaet hadde da de drev 
som mest intenst. Men ingenting eksisterer 
i Norge; alt går til nettodental.dk og netto 
dental IVS i Danmark. 
Vi prøver, tenkte jeg og sendte inn en 
nettbestilling på en vare. Ordrebekreftelse kom 
raskt. Uten navn eller kontaktopplysninger 
utover 800 telefonen som alltid har vært der. 
Men beløpet på ordren inneholdt moms! 
Det var ikke mulig å betale med visa eller 
kredittkort, kun faktura ved levering. Vi søker 
på nettet, og der finner vi ut at dette er en 
vanlig metode for å unngå at pengestrømmen 
kan spores.

Merkelig, tenkte vi og fortsatte gravingen.
Det ble mange nettsøk, både på Netto Dental 
AS og på Netto Dental.
Følger man linkene på Netto Dental havner 
man enten på en dansk side som forkynner av 
firmaet er 100% dansk, eller man havner på 
en norsk side, uten kontaktadresser. 

Alle søk i Norge på Netto Dental AS havner på 
at dette er oppløst, likvidert eller konkurs.
Likeledes NETTO DENTAL AS NORSK AVDELING 
AV UTENLANDSK FORETAK. 
Vi finner imidlertid et annet firma: Netto 
Dental IVS, registrert i Danmark. 
Dette er et «Igangsetterselskap» som eies 
100% av Dorthe Kjær Sørensen. Men den 
ellers usynlige  Bjarne Rasmussen bor på 
samme adresse.

«Netto Dental AS er helt for seg 
selv: Representanten i Norge er 
et telefonapparat som bor i en 
postboks. 
Så settes du over til Danmark.»

Sitat fra Focus vår 2007

I bare 
Netto’en

Woodpecker-firmaet dukker heller ikke 
fram i noen linker. Merkelig at det skjules 
så godt når det framstår som et veletablert, 
stort og kvalitetsbevisst firma på nettet. 
Vi finner det jo, uten sporbare navn og 
dokumentasjoner...

Er firma som krever mva av en kunde 
i Norge MÅ være registrert med 
organisasjonsnummer i Norge.  Som 
regnskapspliktig kunde står tannlegen 
ansvarlig (ja- det er sant) for at mva 
havner på rett sted og ikke i lomma på 
kjeltringer. Faktura skal også ha MVA etter 
organisasjonsnummeret. 

Konklusjon: Godt skjult eierskap, 
tilsynelatende ulovlig innkreving av 
merverdiavgift, tilsynelatende tildekking 
av pengestrømmen og uetterrettelige 
leverandører; i det minste ikke sporbare 
referanser.  

Vil du handle på nettodental.eu?

Focus følger opp. Lukter vi blank messing?  

Manns minne er kort sies det. Mitt også, ifølge min 
bedre halvdel.  Bortsett fra når jeg kan sette ”kr.” foran...
Jeg husker i alle fall godt Netto Dental AS som Focus har skrevet om tidligere i forbindelse med 
opprullingen av piratkopier i 2006. Eier het Bjarne Rasmussen, og firmaet hadde adresse i Kristiansand 
og Holmlia den gang, og telefonnummeret var 80041810. Det ble likvidert i 2015 og mistet nettadressen 
nettodental.no samt det svenske nettodental.se. 
Bjarne Rasmussen syntes også å ha forsvunnet fra overflaten. 

Eksempel på ett av de ”reviews”  
som ligger åpent på nettet

YTELSE a
Program fra 13 minutter – 
Eco dry teknikken tilpasser 
tørketiden etter lasten! 

BRUKERVENNLIG a
Stort lettlest display med
videoguide direkte på skjermen.

ERGONOMI a
Nytt smart design – 
uten håndtak og spaker.

FULL SPORBARHET a
USB, Wi-Fi, Ethernet, serielt? App til mobil eller brett?
Lisa har alle mulighetene – kom til oss for en demonstrasjon,
det er utrolig enkelt.

Kontakt Dental Sør AS eller W&H Nordic for ytterligere informasjon: Dental Sør AS, t: 38 27 88 88,
e: post@dentalnet.no, www.dentalnet.no. W&H Nordic, t: 32853380, e: office@whnordic.no, www.wh.com

ØKONOMI a
Forebyggende service først etter 4000 
sykluser. Her er det penger å spare!

LETT Å GJØRE RETT!
Lisa forenkler arbeidet og spar tid med sine unike funksjoner.


