Indicatie techniekkosten 2022
Hieronder treft u onze inkooptarieven aan van veelvoorkomende techniekwerkstukken. 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 kunnen leveren
die wij wensen.
Voor behandelingen boven de € 250,- wordt er vooraf altijd een begroting opgesteld die u ter goedkeuring wordt aangeboden.
Kroon en brugwerk op natuurlijke gebitselementen
Omschrijving materiaal en techniek
Volledig zirkonium (mono coloured) kroon/brugdeel

Vanaf
€ 99,00

Volledig zirkonium (multi coloured) kroon/brugdeel

€ 257,00

Zirkonium opgebakken met porselein kroon/brugdeel

€ 282,00

Volledig metaal (onedel) kroon/brugdeel

€ 119,00

Onedel metaal opgebakken met porselein kroon/brugdeel

€ 219,00

Volledig zirkonium (multi coloured) etsbrug

€ 168,00

Lithiumdisilicaat facing

€ 275,00

Noodkroon

€ 101,00

Implantaatgedragen kroon- en brugwerk
Omschrijving materiaal en techniek

Vanaf

Volledig zirkonium verschroefde implantaatgedragen kroon*

€ 497,00

Volledig zirkonium gecementeerde implantaatgedragen kroon*

€ 497,00

Noodkroon**

€ 173,00

* inclusief standaard abutment van het laboratorium. Prijs abutment van implantaatleverancier is op aanvraag. Prijs is exclusief afdrukstiften en individuele lepel.
** inclusief tijdelijk abutment
Uitneembare prothetiek
Omschrijving materiaal en techniek

Vanaf

Partiële kunsthars prothese, exclusief individuele lapel en beetplaat

€ 180,00

Frameprothese, inclusief individuele lepl en beetplaat

€ 403,00

Immediaatprothese

Basis ZV

Volledige prothese bovenkaak

Basis ZV

Volledige prothese onderkaak

Basis ZV

Volledige prothese boven- en onderkaak

Basis ZV

Opvullen bestaande prothese

Basis ZV

Reparatie partiële- en volledige prothese

€ 72,00

Implantaatgedragen protheses
Omschrijving materiaal en techniek

Vanaf

Implantaatgedragen onderprothese

Basis ZV

Implantaatgedragen bovenprothes

Basis ZV

Implantaatgedragen boven- en onderprothese

Basis ZV

Implantaatgedragen steg

Basis ZV

Drukknoppen op implantaten

Basis ZV

Diversen
Omschrijving materiaal en techniek
Gebitsbeschermer

Vanaf
€ 50,00

Hockeybitje

€ 67,00

Vechtsportbitje

€ 77,00

Bleeklepel
Harde splint met knopankers

€ 59,00
€ 171,00

Nightguard

€ 46,00

Studiemodel - set

€ 31,00

Bovenstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2022. Het zijn indicatieve tarieven omdat iedere gebitssituatie en
behandeling uniek is. Aan deze tarieven kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Er kunnen tijdens de behandeling
omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kan afwijken.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

