
 Beknopte prijslijst per 1 mei2019 
Vermelde prijzen zijn richtprijzen. Uiteindelijke prijs is afhankelijk van de opdracht. 

 

Prothese 
Volle boven - of onderprothese    € 350,00 
Volledige prothese boven en onder      € 680,00 
Partiële prothese t/m 4 elementen 
(afhankelijk van ind. lepel, ankers, versterking etc.)    

   € 150,00/265,00 

Partiële prothese vanaf 5 elementen 
(afhankelijk van ind. lepel, ankers, versterkingen etc.)    

   € 200,00/350,00 

Partiële prothese Flexibel All-in      € 220,00 
Klikgebit onder inclusief bovenprothese (J50) en titaansteg (J42)      € 1.835,00 
Klikgebit onder (J51) en titaansteg (J42)      € 1.485,00 

 

Frames metaal of kunststof 
Frame t/m 4 elementen All-in                                                                                 € 525,00 
Frame vanaf 5 elementen All-in                                                                                 € 575,00 
Titaniseren (werkstuk voorzien van duurzame goudkleur)     € 152,51 

 

Kroon en brug (exclusief bevestigingsmateriaal en individuele lepel) 

Kroon/brugdeel monolithisch zirconium (ingekleurd)      € 191,00 
Kroon/brugdeel monolithisch zirconium Multi Layer®  
(ingekleurd natuurlijk kleurverloop)   

   € 202,00 

Kroon/brugdeel zirconium opgebakken porselein       € 227,00 
Kroon/brugdeel Lava® opgebakken porselein       € 238,00 
Porselein facing      € 217,00 
Kroon/brugdeel gefreesd CrCo opgebakken porselein      € 207,00 
Etsbrug met twee vleugels gefreesd CrCo opgebakken porselein     € 315,00 
Kroon/brugdeel spaarlegering opgebakken porselein      € 243,00 
Kroon metaal (excl. metaal)      € 165,00 
Implantaat kroon (afhankelijk van merk, systeem en uitvoering)      € 550,00 / 850,00 
Individueel inkleuren/passen op het lab      € 30,00 

 

Diversen 
Regulatieplaat t/m 5 draaddelen      € 75,00 
Splint met knopankers      € 160,00 
Splint Ceramill gefreesd      € 150,00 
Bleeklepel All-in      € 50,00 
Mondbeschermer meerlaags      € 80,00 
Mondbeschermer Heavy-Pro meerlaags     € 95,00 

 

Reparatie 

Herstellen breuk/scheur           € 50,42 
Vastzetten element/anker      € 39,33 
Vernieuwen/uitbreiden tand      € 52,31 
Immediaat per element      € 6,28 
Uitbreiden met draadanker      € 54,71 
Gevlochten draadversterking (meerprijs)      € 28,04 
Rebasing      € 98,75 
Gegoten anker aan frame      € 121,81 
Uitbreiding frame met 1 element incl. extensie     € 132,92 

 
Voor prijzen van producten die niet op de lijst voorkomen en uitgebreider werk  

zoals combinatiewerk en implantaatwerk kunt u altijd contact opnemen voor een begroting. 



Schema leveringstijden 

 

Prothese 
Prothese opstellen in was    4 werkdagen 
Prothese afmaken    4 werkdagen 
Flexibele prothese afmaken na passen    12 werkdagen 
Basisplaat op implantaten met matrixen en waswal    3 werkdagen 
Gefreesde steg    10 werkdagen 

 

Frame 
Frame in metaal of kunststof (eventueel met waswal)    10 werkdagen 
Frame opstellen in was    3 werkdagen 
Frame afmaken    3 werkdagen 

 

Kroon en brug 
Modellen retour voor bijsteken    2 werkdagen 
Kroon en brugwerk t/m 5 elementen    7 werkdagen 
Kroon en brugwerk vanaf 5 elementen     10 werkdagen 
Kroon en brugwerk t/m 5 elementen op implantaten    10 werkdagen 
Kroon en brugwerk vanaf 5 elementen op implantaten    12 werkdagen 
Kroon en brugwerk CAD/CAM op implantaten    12 werkdagen 
Zirconium kroon opgebakken    7 werkdagen 
Zirconium kroon monolitisch     6 werkdagen 
Opbouw/fixatiekap    5 werkdagen 
Noodkroon/brug     in overleg 

 

Lepels en modellen 
Gipsmodellen    2 werkdagen 
Individuele lepels    3 werkdagen 
Waswallen     3 werkdagen 

 

Diversen 
Splint    5 werkdagen 
Bleeklepel    4 werkdagen 
Regulatie    5 werkdagen 

 

Reparaties 
Reparaties, rebasingen etc.     dagwerk 
Grote uitbreidingen (5 elementen en meer)    1 werkdag 
Zachte basis    3 werkdagen 

 

ALLE WERKDAGEN ZIJN EXCLUSIEF VERZENDDAGEN 


