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Overzicht techniekkosten CEREC werkstukken 

• E MAX CAD monoliet premolaar en molaar: kroon €250,21 

• E MAX CAD monoliet premolaar en molaar: inlay, facing €267,55  

• E MAX CAD monoliet front €282,68 

• E MAX CAD 3-delige brug monoliet €719,64 

• Infinident HTLZ 3-delige brug, individueel opgebakken met cut-back €971,00  

• Infinident HTLZ 4-delige brug, individueel opgebakken met cut-back   €1244,75 

• CRIOS/TELIO kunsthars inlay €190,00 

• TELIO CAD brug 3-delig €360,41 

• TELIO CAD brug 4-delig €451,39 

• Solitaire kroon op implantaat op Ti-Base (verschroefd)  €567,12  

• Solitaire kroon op implantaat op Astra Ti-base (gecementeerd) € 659,86  

• 3-delige brug op implantaten monoliet € 1.267,18  

• 3-delige brug opgebakken op onderstructuur  €1604,41 

• 4-delige brug opgebakken op onderstructuur  €1949,85 

• Etsbrug monoliet e.Max  €348,89  

• Etsbrug monoliet Telio  €298,81 

 

Overzicht techniekkosten prothetische werkstukken 

Reparaties 

• Reparatie prothese breuk €67,00  

• Reparatie prothese element vastzetten/ vernieuwen €62,00 

• Reparatie element uitbreiden €80,00 

• Toeslag extra tand/kies/anker €20,00 

• Rebasing prothese/partieel/frame €98,00 

 

Prothese conventioneel 

• Partiële noodprothese 1 element €154,00 

• Partiële prothese 1-4 elementen €274,00 

• Partiële prothese 5-13 elementen €392,00 



• Volledige prothese €739,00 

• Volledige onder of boven prothese €392,00 

• Volledige prothese basis €698,00 

• Volledige prothese boven of onder basis €371,00  

• Noodprothese boven of onder immediaat exclusief individuele lepel €351,00 

• Volledige prothese immediaat €812,00  

• Volledige boven of onder prothese immediaat €439,00 

• Volledige prothese immediaat basis €750,00 

• Volledige boven of onder prothese immediaat basis €388,00 

• Toeslag per immediaat te vervangen element €8,20 

 

Andere prothesen 

• Reparatie frame eenvoudig €165,00 

• Reparatie frame uitgebreid €237,00 

• Frame prothese 1-4 elementen €579,00 

• Frame prothese 5-13 elementen €659,00 

• Esthetisch frame anker (dentine kleurig) €56,40 

• Gegoten intra frame €144,00 

• Splint (harde opbeetplaat) 199,00 

• Bleeklepel €59,00 

• Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat) €59,00 

 

Gebitsbeschermers 

• Junior standaard beschermer €50,00 

• Luxe beschermer €75,00 

• Luxe beschermer senior €75,00 

• Beschermer harde buitenkant €77,50 

• Professionele beschermer €90,00 

 

Overzicht techniekkosten orthodontische werkstukken 

• Uitneembare beugel (kinderen) €66,50 

• Invisalign bovenkaak en onderkaak inclusief retainer €1600,00 

• Invisible retainer (Essix) €61,70 

• CC retainer €43,60  


