
 

 

Hieronder treft u onze inkooptarieven in euro’s aan van veel voorkomende techniekkosten. Deze 
tarieven worden, conform de NZa richtlijnen, zonder toeslag aan u doorberekend. Wij werken met 
laboratoria en tandtechnici waarmee wij een langdurige samenwerking hebben en die de kwaliteit 
leveren die wij wensen. 
 
De keuze voor een bepaald materiaal wordt door uw tandarts, in overleg met u, gemaakt. Uw tandarts 
heeft kennis van de materialen en de technieken en u mag ervan uitgaan dat deze keuze zal leiden tot 
een duurzaam resultaat. 
 
Vaak voorkomende behandelingen worden veelal vanuit de basisverzekering en/of aanvullende 
tandartsverzekering vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar. 

 

 

Keramische kroon lithiumdisilicaat (E-max) 263,46 

Keramische kroon monolitisch zirconium 210,46 

Keramische opgebakken kroon op metaal 295,46 

Keramische opgebakken kroon op zirconium 267,46 

Vol metaal gouden kroon (prijs afhankelijk van gewicht) 300,00 

Keramisch opgebakken brugdeel op metaal 290,00 

Keramisch opgebakken brugdeel op zirconium 258,00 

Keramisch opgebakken etsbrug op metaal, 1 dummy, 2 vleugels 289,00 

Keramisch opgebakken etsbrug op zirconium, 1 dummy 350,00 

Sticktech etsbrug, 1dummy, 2 vleugels 225,00 

Porseleinen facing 190,00 

Noodkroon, 1e element 62,00 

Noodkroon, ieder volgend element 40,00 

Kleurbepaling op lab (standaard) 12,47 

Kleurbepaling op lab met 2e zitting voor kleurcheck, 1 element 33,80 

Kleurbepaling op lab met 2e zitting voor kleurcheck, ieder volgend element 16,60 

 

 

Verschroefbare kroon op implantaat met individueel vervaardigd abutment 530,00 

Tijdelijke kroon op implantaat  

 

 

Partiele prothese 1-4 elementen bovenkaak of onderkaak                         252,80 



 

 

Partiele prothese 5-12 elementen bovenkaak of onderkaak 318,25 

Frame prothese 1-4 elementen bovenkaak 548,05 

Frame prothese 1-4 elementen onderkaak 508,30 

Frame prothese 5-12 elementen bovenkaak 592,40 

Frame prothese 5-12 elementen onderkaak 568,10 

Volledige prothese bovenkaak of onderkaak 298,10 

Volledige prothese bovenkaak en onderkaak 663,55 

Meerprijs overkappingsprothese  

Meerprijs immediaatprothese  

  

Reparatie breuk bestaande prothese 36,65 

Reparatie vastzetten element bestaande prothese 31,25 

Reparatie vernieuwen element bestaande prothese 42,00 

Opvullen bestaande prothese zonder randopbouw 60,25 

Opvullen bestaande prothese met randopbouw 79,30 

Uitbreiden bestaande prothese met 1 element 53,50 

Reparatie frame met gegoten extensie 174,09 

Reparatie frame met gebogen extensie 124,96 

Vergulden twee ankers frame 42,70 

Vergulden volledig frame 60,55 

 

 

Prothese op 2 implantaten 1400,00 

Prothese op 4 implantaten 2000,00 

Prothese op 6 implantaten 2500,00 

Toeslag 2x precisieverankering 275,00 

Opvullen bestaande prothese op implantaten op aanvraag 

 

 

Harde opbeetplaat 150,00 

Bleeklepel bovenkaak of onderkaak 50,00 

Gebitsbeschermer 105,00 



 

 

Studiemodellen gezeept in articulator 39,45 

 

Bovenstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Het zijn indicatieve tarieven, omdat iedere 
gebitsituatie en behandeling uniek is. Aan deze tarieven kunnen daarom geen rechten ontleend 
worden. Er kunnen zich tijdens de behandeling omstandigheden voordoen, waardoor de 
techniekkosten kunnen afwijken. Prijswijzigingen voorbehouden. 

 


