
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarievenlijst 
 

 

  



Kroon-& brugwerk 
Kleurbepaling op het laboratorium                                                                                              Gratis 

Kroon/brugdeel op basis van zirkonium                                      € 224,55 

Kroon/brugdeel op basis van halfedel metaal (Cera E) € 235,15 

Kroon/brugdeel op basis hoogedel metaal ( Cera H)excl. metaal € 200,95 

Kroon/brugdeel volledig zirkonium  mono colored € 133,05 

Kroon/brugdeel volledig zirkonium individual colored  € 182,90 

Kunststof noodkroon/brug    1e deel                                                                              €    50,00  

                                               2e  deel of meer                                                               €     30,00 

 
Etsbrug zirkonium/ halfedel (Cera E) met één brugdeel  € 289,05 

 

 

Facing/inlay 
Facing/Inlay Lithiumdisilicaat (IPS E.Max) € 196,00 

 

 

Implantaat kroon &brug 
Implantaatkroon op basis van zirkonium gecementeerd/verschroefd *        vanaf €  415,00 

* Dit is een indicatie, voor een exacte prijs kunt u altijd een passende 

   begroting aanvragen. 

 

 

Prothesen 
Volledige prothese (incl. lepels) € 471,80  

Volledige prothese boven/ onder (incl lepels) € 273,65  

Partiële prothese 1-4 elementen   (incl. ind. lepel excl. ankers)  € 193,35 

Partiële prothese 5-13 elementen (incl. ind. lepel excl. ankers)  € 298,75 

 

Flexibele prothese 1-4 elementen   (incl. lepel niet rebasebaar/uit te breiden) € 220,00 

Flexibele prothese 5-13 elementen (incl. lepel niet rebasebaar/uit te breiden) € 280,00 

Let op: Flexibele prothese 10 werkdagen 

 

Frame prothese  
Frame 1-4 elementen   (incl. individuele lepel) € 275,00 

Frame 5-13 elementen (incl. individuele lepel)  € 325,00 

Let op: levering  10 werkdagen 

 

 

Reparaties  
Herstellen breuk/scheur € 40,55 

Rebasing boven/onder € 74,75 

Rebasing partiële prothese € 69,00 

Draadanker  € 9,95 

J-Anker € 13,65 

Tandkleurige klammer € 44,05 



Extra’s 

Individuele lepel €  31,75 

Perforeren  €    4,90 

High Impact kunststof €  29,20 

Gaas versteviging groot                    €  20,05 

Splint gefreesd €  180,00 

C-C Retainer incl. fixatiemal €  40,35 

Drumschiene  €  75,60 

Bleeklepel per kaak €  63,90 

Studiemodel per stuk €  13,65 

Studiemodel in occlusie (2 modellen) €  25,50 

 

Mondbeschermers 
Playsafe light: 2 lagen, geschikt voor een wisselgebit (7-12 jaar, beugel). Eén afdruk 

Bovenkaak.Biedt bescherming bij sporten waarbij een helm wordt gedragen. 

Playsafe medium: 2 lagen, geschikt voor een uitgewisseld gebit. Twee afdrukken. 

Biedt bescherming bij sporten zoals: boxen, voetbal, judo en hockey. 

Playsafe light-pro: 3 lagen, geschikt voor een uitgewisseld gebit. Twee afdrukken 

Biedt bescherming bij sporten zoals: ijshockey, karate, kickboxen, rugby en hockey. 

Playsafe heavy-pro: 3 lagen, de middelste laag is hard, geschikt voor uitgewisseld gebit. Twee 

afdrukken. Biedt bescherming bij sporten zoals: ijshockey, karate, kickboxen, rugby & hockey. 

 

Heavy Pro: transparant  € 62,00 

Heavy Pro: uni kleuren €  67,40 

Clubkleuren  prijs op aanvraag 

 

 

 

De ingangsdatum van deze prijslijst is 1 januari 2018 en de prijzen zijn geldig tot en met 31 december 

2018. 

Met publicatie van deze prijslijst vervallen alle eerdere prijslijsten. 

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

De prijzen van de tandtechnische werkstukken zijn per stuk of (onder)deel en staan aangegeven in 

Euro’s (€). 

De prijzen geven een indicatie van de kosten bij een standaard werkwijze in de meest voorkomende 

situaties. 

 


