
 
 

 
 

Hieronder vindt u onze inkoopprijzeni voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat 
de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende 
behandelingen een tandtechnisch laboratorium uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en 
waar we een goede samenwerking mee hebben. 
 
Prijzen en materiaalkeuze kroon en brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen 

- Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen 
- De prijzen zijn inclusief het scannen in de praktijk, vervaardigen van een noodkroon  

 
 

Materiaal    Ervaring  Sterkte  Cosmetiek  Prijs 
 
Kroon, zirkonium met porselein +++  +++  +++++  € 348,15  
aan lip/wangzijde 

 
Kroon, bestaande uit zirkonium ++  +++(+)  +++  € 299,15 
 
Partiële kroon, lithiumdisilicaat ++  +++  ++++  € 309,15 
 
Kroon, volledig zirkonium op implantaten, verschroefd    € 432,76 
 
Kroon, zirkonium met porselein op implantaten, verschroefd   € 532,76 
 
Prijzen uitneembare protheses 
          
Volledige boven- en onderprothese       € 809,- 
 
Volledige boven of onderprothese       € 431,- 
 
Opvullen/rebasen volledig kunstgebit      € 124,- 
 
Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen      € 362,- 
Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen     € 422,- 
 
Flexibele prothese 1-4 elementen       € 372,- 
Flexibele prothese 5-13 elementen        € 421,- 
 
Opvullen/rebasen gedeeltelijk kunstgebit      € 99,- 
 
Frameprothese 1-4 elementen       € 596,- 
Frameprothese 5 of meer elementen      € 675,- 
 
Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere 
verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en 
kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een 
reparatie afhankelijk van de schade. 



 
 

1 Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen. 
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden 
voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor u vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van 
de prijslijst. Indien de tandarts verwacht dat de techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen 
zijn dan de kosten die vermeld zijn op de begroting, dan zal de tandarts dit met u bespreken. 
  

Orthodontie (Invisalign) 

Onderstaande prijzen zijn alléén de techniekkosten van de aligners, en dus niet voor de 

gehele behandeling – prijzen staan vast tot 31 december 2023 

Invisalign Comprehensive (onbeperkte aligners, max 5 jaar)   € 2952,40 
 
Invisalign Comprehensive 3x3 (3 setjes van onbeperkte aligners, max 3 jaar) € 2801,15 
 
Invisalign Moderate (2 setjes van max 20 aligners per set, max 2 jaar)  € 2135,65 
 
Invisalign Lite (2 setjes van max 14 aligners per set, max 2 jaar)   € 1869,45 
 
Invisalign Vivera retainers (3 setjes, dus zowel boven- als onderkaak)  € 405,35 
 
Orthodontie vaste apparatuur (self-ligating brackets)    € 370,- 
 
Zendura retainer per kaak         € 64,90,- 
 
Retentiespalk           € 60,- 
 
 
Diversen 
 
Harde opbeetplaat (gnathologie)       € 146,- 
 
Bleekbitje (per kaak)         € 60,- 
 
Injectables - botulinetoxine met Azzalure 
 
1 regio           € 150,- 
 
2 regio’s          € 275,- 
 
3 regio’s          € 400,- 
 
Injectables - tijdelijke fillers (hyaluronzuur) met Restylane 
 
0,5 ml           € 300,-,- 
 
1,0 ml           € 375,- 
 
2,0 ml           € 650,- 

 
 


